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TITLE Facebook: a Necessary Part of the Promotion Mix for the Inter-

national Marketing Program. 

RESEARCH ISSUE The international marketing program (IMF) at Mälardalen Uni-

versity has recently faced low numbers of applicants and needs 

to prevent it from happening again. Our task was to try and fig-

ure out how to improve the promotion mix of IMF with out-of-

the-box thinking and modernization. 

PURPOSE The article has two purposes. First it aims to answer if social 

media, in this case Facebook, can be used in order to give future 

students information about university studies and the interna-

tional marketing program. The second purpose is to establish 

why and how social media should be included in the promotion 

mix. 

METHOD In order to answer the two purposes of this article, data triangu-

lation was employed. The triangulation consisted of focus 

groups, a structured questionnaire and observations. In order to 

answer the purpose, 6 propositions regarding social media was 

created and later on tested. 

CONCLUSIONS The study shows that Facebook should be included in the inter-

national marketing program’s promotion mix in order to in-

crease the number of applicants. It also shows clear support for 

four of the six propositions that were employed. The study also 

provides suggestions on what to consider when including a Fa-

cebook page in the promotion mix. 
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SAMMANFATTNING 
Dispositionen i artikeln är som följer: först kommer artikeln 

förklara varför undersökningen genomfördes. Därefter 

följer en redogörelse av vad det är för verktyg som används 

för att besvara studiens syfte. Detta användes också för att 

formulera påståenden. Därefter följer en redogörelse för 

hur den här studien genomfördes i verkligheten, som också 

är nästa punkt. Det hela avslutas med tolkningen av insam-

lat empiriskt material följt av ett slutgiltigt svar på använda 

påståenden och problemfrågor. 

Studien har två mål. Det första är att besvara om sociala 

medier, i detta fall Facebook, kan användas för att ge fram-

tida studenter information om högskolestudier och Interna-

tionella Marknadsföringsprogrammet på Mälardalens Hög-

skola i Västerås. Studiens andra mål är att besvara varför 

och hur sociala medier skall ingå i programmets framtida 

promotionsmix. Studiens två mål besvarades med hjälp av 

påståenden som dragits från vald litteraturstudie.  

Studien har en experimentell ansats och påståenden un-

dersöktes genom en studie av första- andra- och tredjeårs-

elever elever från samtliga inriktningar på John Bauergym-

nasiet i Västerås. För att öka validiteten genomfördes en 

datatriangulering som bestod av fokusgruppsintervjuer, en 

enkätundersökning och observationer. Fyra av de sex testa-

de påståendena deklarerades som positiva. Undersökningen 

visar att Facebook bör inkluderas i IMFs promotionsmix. 

Studien ger också förslag på vad som bör beaktas vid inklu-

deringen av en Facebooksida i promotionsmixen. 

Nyckelord: integrated marketing communication, IMC 

online, promotionsmix, Facebook, sociala medier, mark-

nadsföring. 

VARFÖR? 
 

NYTÄNKANDE OCH MODERNISERING 
Promotionsmixen för Internationella Marknadsföringspro-

grammet (IMF) på Mälardalens Högskola (MdH) är i behov 

av en modernisering enligt programsamordnare Cecilia 

Lindh. Uppdraget med denna undersökning är att fastställa 

hur sociala medier kan användas för modernisering och 

nytänkande inom IMF-programmets promotion. (Cecilia 

Lindh, 2010-02-26) 

Denna studie har två mål. Den ämnar först besvara om 

sociala medier, i detta fall Facebook, kan användas för att ge 

framtida studenter information om högskolestudier och 

Internationella Marknadsföringsprogrammet på Mälardalens 

Högskola i Västerås. I och med dagens vida användande av 

internet och olika forskares syn på internet i samband med 

promotion, blir studiens andra mål att besvara varför och 

hur sociala medier skall ingå i IMFs framtida promotions-

mix. IMF använder sig i dagsläget av en promotionsmix 

vilken består utav: (Cecilia Lindh, 2010-04-20) 

 Poster och folder på Mälardalens Högskolas hem-

sida och ca 80 utskick till gymnasieskolor varje år. 

 Brev till alla som anmäler intresse på högskoledag 

eller till imf@mdh.se. 

 Högskoledag med öppet hus. 

 Information om utbildning på www.mdh.se, ut-

bildningsplan, frågor och svar.  
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Under 2000-talet har IMF-programmet haft starkt skiftande 

siffror när det gäller antal platsansökningar. Under den eko-

nomiska lågkonjunkturen har antalet ansökningar ökat avse-

värt. 2006 hade programmet ett 50-tal sökande vilket är 

markant lägre än 2009 års 138 förstahandssökande. Målet är 

att IMF, oavsett ekonomisk konjunktur, skall ha en hög 

ansökningssiffra varje år. (Cecilia Lindh, 2010) 

 

FACEBOOK STÖRRE ÄN GOOGLE 
På internet existerar många så kallade sociala medier där 

användare skapar och underhåller sociala nätverk. Exempel 

på sociala medier är Facebook, MySpace, Wikipedia, You-

Tube och Twitter. Sociala nätverk är det som växer snabbast 

på internet just nu och har, enligt Olle Findahl VD på World 

Internet Institute (WII), blivit en del av de dagliga rutinerna. 

Enligt WII använder 80 procent av Sveriges 16-35 åringar 

internet dagligen och 2009 ingick 39 procent av alla inter-

netanvändare i någon form av så kallat community. Det är en 

tredubbling från 2007. (World Internet Institute, 2009)  

Facebook, vilket är det främsta av dessa sociala nätverk 

och det aktuella sociala mediet för denna undersökning, 

hade 2007 21 miljoner användare och genererade 1,6 miljar-

der sidvisningar dagligen (Ellison et al., 2007). I januari 

2009 hade siffran stigit till mer än 175 miljoner aktiva an-

vändare (Kaplan & Haenlein, 2010) för att i maj 2010 vara 

över 400 miljoner (Kirkpatrick, 2010). Varje användare 

hade ett snitt på minst en inloggning per dag (Ellison et al., 

2007). Financial Times (2010) publicerade en artikel på sin 

nätupplaga, där det konstaterades att Facebook under mars 

månad 2010 besöktes mer frekvent än Google.com.  Detta 

tyder på att Facebook bör vara ett effektivt verktyg för att 

kommunicera med den tilltänkta målgruppen. Enligt Man-

gold och Faulds (2009) sker det en ökning i word-of-mouth 

via sociala medier. De menar även att sociala medier bör 

vara en del av promotionsmixen eftersom det ger företaget 

en möjlighet att interagera direkt med kunden. Detta stöds 

av Olson och Peter (2008) som menar att framtidens promo-

tionsmix är mer heterogen och innehåller nya inslag i kom-

munikationen som till exempel sportmarknadsföring och 

ökad sponsring. Vardaglig reklam kommer enligt författarna 

bli dyrare. Ashcroft och Hoey (2001) fann i sin undersök-

ning att interaktionen mellan människor på internet kan 

utnyttjas i PR och marknadsföringssyfte. De menar även att 

integrationen mellan traditionell kommunikation och inter-

netkommunikation är nyckeln till framgångsrik marknadsfö-

ring.  

Sociala mediers genomslagskraft och stora antal använ-

dare ger upphov till frågan: har Facebook den genomslags-

kraft som krävs för att sprida information om högskolestudi-

er till den påtänkta målgruppen?  

 

VAD? 
 

ETT HOLISTISKT  
MARKNADSFÖRINGSPERSPEKTIV 
Innan artikeln redogör för Facebooks möjlighet som infor-

mationsplattform och dess påverkansförmåga vid studieval, 

är det viktigt att förstå vilka variabler som måste beaktas vid 

kommunikation med målgruppen. Det är också viktigt att 

förstå hur och varför internet är ett viktigt verktyg som bör 

implementeras i dagens kommunikationsmix. 

Integrated Marketing Communications, som på svenska 

kallas integrerad marknadskommunikation (Grönroos, 2002) 

och förkortas IMC, är den vägledande principen som företag 

använder vid kommunikation med sin valda marknad (Gu-

rau, 2008). IMC är således viktigt oavsett använd kommuni-

kationskanal och därför relevant vid användande av sociala 

medier. 

Anledningen till redogörelsen för IMC är att teorin 

kommer ligga till grund för formulerandet av testbara påstå-

enden, samt mäta Facebooks användarvärde som informa-

tionsplattform.  

Utgångspunkten för studien kommer vara definitionen av 

IMC som presenterats av Schultz 1993 (Reid, 2002; Pitta, 

Weisgal, Lynagh, 2005): 

Definitionen identifierar den värdehöjande aspekten av att 

skapa ett holistiskt perspektiv i promotionsbudskapet genom 

ett flertal aktiviteter inom marknadsföringsmixen (Pitta, 

Weisgal, Lynagh, 2005). 

IMC beaktar samtliga källor till företagets varumärke, 

från kontakter med nuvarande eller potentiell kund till pro-

dukter och tjänster, som kan fungera som en potentiell fram-

tida kommunikationskanal. IMC startar med existerande 

eller potentiella kunder och identifierar och väljer metoder 

som bör användas för att utveckla effektiva kommunika-

tionsprogram. (Reid, 2002) IMC baseras kring följande 

punkter (Gurau, 2008): 

 Göra kund- och intressentundersökningar för att 

undersöka upplevt värde och bästa möjliga kom-

munikationsmetod. 

 Försäkra att alla meddelanden som sänds av före-

taget är konsistenta, agerar i synergi och fungerar 

stärkande på företagets varumärkesimage. 

 Skapa och hantera tvärfunktionella tillvägagångs-

sätt vid marknadskommunikation. 

 Använda nya teknologier (t.ex. databaser) för att 

förstå kunden och dess relation till varumärket 

och/eller företaget. 

 Lära från kommunikationsanalys, planering och 

implementering så att allokeringen av de begrän-

sade resurserna effektiviseras.  

Integrated marketing communications huvudsakliga syfte är 

strategisk koordinering av diverse komplementära kommu-

nikationsmedel som används för att främja ett företags ima-

ge och bygga ett starkt, koherent, varumärke. IMC används 

främst av företagsmanagers och varumärkesansvariga som 

vill förbättra företagets position, varumärkesvärde eller 

return on investment. (Reid, 2002) I det här fallet är Cecilia 

Lindh en varumärkesansvarig för IMF som vill förbättra 

dess position på marknaden. 

I och med internets framfart har företagen utrustats med 

nya verktyg att kommunicera till sina existerande och poten-

tiella kunder med. Trots bevis på internets påverkan på IMC, 

har få studier undersökt de specifika kraven och möjlighe-

”IMC is the process of developing and implementing 

various forms of persuasive communications pro-

grammes with customers and prospects over time. The 

goal is to influence or directly affect the behavior of the 

selected communications audience.” 
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terna för IMC på internet samt dess relation till IMC och 

customer relationship management (Gurau, 2008). Största 

fördelen med internet är att det tillåter en bilateral kommu-

nikationsmöjlighet företag och kund emellan. Kommunika-

tionen kan vara interaktiv och således mer engagerande och 

anpassad till den individuella kundens önskemål. (Gurau, 

2008) Vissa företag anser att internetkommunikation även 

genererar varumärkesvärde (Lagrosen, 2005). Den snabba 

utvecklingen av internet under de senaste tio åren har för-

ändrat de klassiska kommunikationsverktygen tack vare tre 

specifika faktorer (Gurau, 2008):  

Interaktivitet: internet erbjuder flera möjligheter till 

interaktiv kommunikation. Det fungerar inte endast 

som gränssnitt, utan även som agent och tillåter di-

rekt interaktion mellan individ och mjukvara.  

Transparens: information som publiceras på internet 

kan ses av alla, såvida den inte är specifikt skyddad. 

Minne: webben fungerar som en kanal som inte en-

dast erbjuder, utan också lagrar, information. 

Dessa tre faktorer påverkar marknadskommunikationen och 

ställer nya krav på att användare av marknadskommunika-

tion anpassar sig till denna nya realitet. Internet erbjuder inte 

endast möjligheter, utan även svåra utmaningar. Internets 

transparens leder till hårdare krav på en konsistent varumär-

kesimage vilket ökar kraven på planering, implementering 

och kontroll. Kravet på koherens sträcker sig utöver företa-

gets strukturella ramverk. För att marknadskommunikatio-

nen skall nå sin fulla potential krävs att internetkommunika-

tionen integreras i den övergripande kommunikationsmixen 

(Lagrosen, 2005). Detta gör att företagen tappar en del av 

kontrollen över informationsflödet, som i sin tur gör att 

kraven på kommunikationen förändras. Frågan som kan 

ställas är om dessa tre faktorer kan bidra till att personer 

söker sig till internet i sitt sökande efter information. 

Ett annat problem för företagen, som också uppkommit i 

konjunktion med internets tillväxt, är att de inte längre kan 

se sin egen marknadskommunikation som den dominanta 

kommunikationsenheten och utomstående aktörers informa-

tion måste hanteras så att det påverkar företagets image 

positivt. Företagets kommunikation är endast en komponent 

i den existerande mosaiken av kommunikationsaktiviteter. 

Det betyder i princip att information kring företags produk-

ter och tjänster kan komma från annat håll än från företagets 

egna kommunikationskanaler. (Gurau, 2008) 

IMC på internet riktar sig till olika personer med olika 

kulturella bakgrunder vilket kan äventyra kravet på konse-

kvens i företagets budskap. (Gurau, 2008) Internets unika 

särdrag skapar därför två skilda tendenser (Gurau, 2008): 

1. Fragmenteringen av målgrupp och kommunika-

tion leder till anpassning av marknadskommunika-

tionen; men 

2. Interaktiviteten, transparensen och minnet på in-

ternet ställer höga krav på konsekvens i kommunika-

tionen och det sända budskapet. 

Dessa faktorer gör att IMC behöver anpassas vid skapandet 

av en konsekvent varumärkesimage online och IMC måste 

därför inkorporera internets specifika egenskaper (Gurau, 

2008). 

De flesta företagen idag är medvetna om vikten av feed-

back, eller kundrespons. Internets interaktiva dimension 

tvingar företaget att anamma en proaktiv attityd vid sökan-

de, registrerande och analyserande av feedback. Detta gäller 

direkt så väl som indirekt feedback som ges av kunder, men 

även genom några av de andra tillgängliga kommunika-

tionsverktygen som existerar på internet. Kundrespons är en 

viktig och högst reaktiv process vilket leder till att använ-

dandet av feedback online blir starkt beroende av företagets 

förmåga att bibehålla hög hastighet på sin respons. En felak-

tig reaktion kan leda till missade möjligheter och förvärrad 

situation. Företaget bör använda slutsatser dragna av feed-

backanalys för att förbättra och bättre definiera strategiska 

objektiv i sin kommunikation, samt vid anpassandet av bud-

skap och val av kommunikationskanal mot kunden. Proces-

sen kan vandra åt båda hållen (vertikalt) inom företaget och 

feedback kan även användas av managers för att modifiera 

företagets kärnvärden. (Gurau, 2008) 

Samtidigt som IMC fått stor genomslagskraft och an-

ammats på bred front, har det utsatts för kritik. IMC har 

påståtts vara ett begrepp som använts av reklambyråer i 

samband med nedskärningar i resursallokering för att till-

skansa sig en större budget. IMC har också ansetts vara en 

sorts marknadsföringsimperialism av framstående PR-

teoretiker. Studier av Miller och Rose har dock visat att PR-

ansvariga redan accepterat och implementerat IMC som en 

verklighet. (Kitchen, 2005) Moriarty (1994) har även argu-

menterat för att PR har mycket att både bidra med till, och 

vinna av, IMC (Kitchen, 2005). 

IMC har funnits länge, men under senare tid anklagats 

för att vara en ”modefluga” och jämförts med begrepp som 

TQM (eng. Total Quality Management) och ECR (eng. 

Efficient Customer Response). Även om det kan finnas en 

viss sanningshalt i dessa påståenden missar det poängen 

helt. Tidigare aktiviteter har försökt bryta ner koncept och 

aktiviteter i fler, smärre delar till förmån för specialisering, 

till skillnad från IMC, som är ett holistiskt koncept (Shultz 

& Kitchen, 1997). 

Kritik har även riktats mot bristen på möjlighet att kon-

trollera effektiviteten hos IMC-program. Detta är dock inte 

specifikt för IMC, utan kan generaliseras över alla mark-

nadskommunikativa medel då dessa oftast inte går att mäta 

(Shultz & Kitchen, 1997; Kitchen, 2005).  Det råder, kriti-

ken till trots, ingen tvekan om att IMC är ett koncept på 

frammarsch med ljus framtid som har behandlats av fram-

stående marknadsföringsforskare (Kitchen, 2005). Studier 

av IMC som koncept har också visat sig få starkt stöd från 

näringslivet i form av marknadsföringschefer. Integrated 

Marketing Communications har gått från ”Vad är det?” till, 

”Hur kan vi göra det?” (Shultz & Kitchen, 1997). I en färsk 

studie av IMCs effektivitet hos två Indiska varumärken var 

resultatet positivt både på direktförsäljning och på IMC som 

perspektiv (Baidya & Maity, 2010). 
 

Efter genomförd litteraturstudie formuleras följande påstå-

enden: 

  

P
1
: Internets transparens, interaktivitet och 

minne bidrar till att studenter söker sig till Face-

book gällande information om högskolestudier.  
 

P
2
: Personer exponerade för informationen 

kring IMF vill ha möjlighet att ge feedback och 

förslag på förbättringar via Facebook. 
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ATTRAHERA KONSUMENTEN 
Om IMC är det anammade konceptet för marknadskommu-

nikation, är fyra P (4P) det utan tvekan mest använda verk-

tyget för att forma marknadsföringsmixen. Konceptet mark-

nadsföringsmix och marknadsföringens fyra P introducera-

des redan på 1960-talet. Fyra P står för pris, produkt, plats 

och påverkan (benämnt hädanefter som promotion). (Grön-

roos, 1994) Det sistnämnda, promotion, är det som företag 

använder för att kommunicera med sina målgrupper om 

vilka produkter de har att erbjuda (Rowley, 1998). I IMFs 

fall handlar detta om vilka kurser och möjligheter program-

met erbjuder. Promotion handlar om att skapa sig en promo-

tionsmix ämnad för den målgrupp företaget vill attrahera 

(Rowley, 1998). Att hitta en bra kombination för att åstad-

komma en så bra promotionsmix som möjligt kan vara svårt. 

Olika människor utsätts för olika typer av reklam och mark-

nadsföring. Därför måste företaget hitta en perfekt balans 

mellan olika typer av promotion för att uppnå de mål som 

satts upp för promotionsmixen. (Pettit & McEnally, 1985)  

När det handlar om promotion för tjänster kan tvåvägs-

kommunikation mellan företag och kund uppnås. Denna typ 

av kommunikation är viktig för att företaget skall kunna 

förstå vad kunden egentligen tycker och tänker, måste därför 

uppmuntras via företagets promotion. (Rowley, 1998) Det 

finns dock författare som menar att dessa 4P inte räcker för 

att skapa sig framgång på marknaden. Det räcker inte med 

att endast utforma en bra promotionsmix och en bra mark-

nadsföringsmix. Enligt Zineldin går det bland annat inte att 

tillämpa marknadsföringsmixen vad gäller tjänster (Zineldin 

& Philipson, 2007). 4P lägger allt för lite energi på att skapa 

relationer mellan kund och företag. Därför måste relations-

marknadsföring istället uppmuntras för att kunna åstad-

komma långa kundrelationer. Andra studier visar dock att 

4P fortfarande är den dominanta teorin när det kommer till 

marknadsföringsstrategier hos företag. Det ultimata verkar 

dock vara att använda relationsmarknadsföring som ett 

komplement till 4P och därmed få en blandning av de båda. 

(Zineldin & Philipson, 2007) 

För att kunna åstadkomma så bra promotion som möjligt 

är det viktigt att skapa en välutformad kommunikationsstra-

tegi. I en kommunikationsstrategi ingår flera punkter för 

företaget att gå igenom för att kunna utveckla bra promo-

tion. (Rowley, 1998) Dessa är (Rowley, 1998): 

 Identifiera målgrupp 

 Fastställ mål med kommunikationen 

 Designa vad som skall förmedlas 

 Välj kommunikationskanal 

 Fastställ budget 

 Bestäm promotionsmix 

 Mät resultat 

En kommunikationsstrategi kan baseras på olika kommuni-

kationsmedel. Enligt Olson och Peter (2008) uppmanas 

framtidens marknadsförare att välja en heterogen kommuni-

kationsmix med flera kommunikationskanaler parallellt. Vid 

val av tillvägagångssätt krävs att samtliga strategier beaktas 

beroende på dess relativa förmåga att nå varumärkesmål, 

lång- som kortsiktigt. Främst måste den kortsiktiga vinsten i 

relation till den långsiktiga varumärkespåverkan analyseras 

(Reid, 2002) och olika kombinationer av promotionskanaler 

kan användas beroende på situation. (Pitta, Weisgal, Ly-

nagh, 2005) 

Samtidigt som 4P har fått stor genomslagskraft och exi-

sterat i över 50 år, har de utsatts för stark kritik. I sin artikel 

“From marketing mix to relationship marketing: Towards a 

paradigm shift in marketing”, som även tveklöst är den mest 

nedladdade artikeln på databasen Emerald (Hanken School 

of Economics, 2010), hävdar Cristian Grönroos att mark-

nadsföringsmixen med dess 4P är ett högst ifrågasatt be-

grepp. Grönroos menar att marknadsföringsmixen och 4p 

inte är kapabel till att uppfylla de krav som ställs på företa-

gens marknadsföring. Trots att forskare nämner 4P-

modellen som interaktiv, innehåller den enligt Grönroos 

inga interaktiva delar. Vidare menar Grönroos att marknads-

föringsmixen och 4P är alltför produktorienterad och saknar 

därför koppling till både kund och marknad. (Grönroos, 

1994)  

Kritiker av 4P och den klassiska marknadsföringsteorin 

har påvisat hur kundperspektivet bör vara det dominanta. 

Andra kritiker menar att kundperspektivet är viktigt men den 

klassiska marknadsföringsteorin behåller viss relevans. 

Oavsett kritik innehåller den klassiska teorin ett visst värde. 

(Brown, 2002)  

Detta handlar mer om en tolkningsfråga av begrepp. Ing-

et marknadsföringsbegrepp är komplett vilket betyder att 

4P-teorin varken är bättre eller sämre än andra marknadsfö-

ringsteorier, bara en i mängden (Brown, 2002). Teorin är 

situations- och användningsberoende och bör inkluderas 

som en del av en effektiv marknadskommunikation. Inte 

heller måste de 4P vara fyra till antalet utan de kan variera, 

då målet är effektiv marknadskommunikation (Kotler & 

Armstrong, 2010). Det pågår ett skifte inom marknadsfö-

ringen där de olika P förändras. De utesluter i större grad TV 

och tryckt reklam till fördel för nya effektivare medium. 

Framtidens promotionsmix kommer således inkludera fler 

valmöjligheter (Peter & Olson, 2008).  

Detta paradigmskifte gör fog för användandet av mark-

nadsföringsmixen, där tanken är den samma, men kommu-

nikationsmedlen förändras. 

 

Efter genomförd litteraturstudie av formuleras följande 

påstående: 

 

P
3
: IMFs närvaro på Facebook bidrar till ökad 

varumärkeskännedomen (pris, påverkan) och 

vetskap om erbjudna tjänster (produkt, plats). 

 
SOCIALA MEDIER: EN HYBRID 
Som konstaterats tidigare är IMC den dominanta riktlinjen 

för företagen i deras försök att kommunicera med de till-

tänkta marknaderna och de 4P det regerande verktyget. 

Framträdandet av social media, consumer generated media 

eller på svenska sociala medier, har dock förändrat företa-

gets kunder och därigenom kommunikationen till dessa. 

Denna nya media är en samling nya källor till (online-) 

information som initieras, cirkuleras och används av kunden 

för att sprida information och lära andra om företagens pro-

dukter, tjänster, varumärken, styrkor och svagheter (Man-

gold & Faulds, 2009). 

Sociala medier omfattar en mängd ryktesspridningsfo-

rum som till exempel: bloggar, diskussionsforum, chattrum 

virtuella världar och webbsidor för socialt nätverkande (Ka-

plan & Haenlein, 2010; Mangold & Faulds, 2009). Den 

existerande IMC-litteraturen erbjuder dock väldigt lite väg-
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ledning till marknadsföringsmanagers om hur sociala medier 

kan inkorporeras i IMC-strategin. Således råder det bristan-

de förståelse för sociala mediers roll i företagets promo-

tionskampanjer (Mangold & Faulds, 2009). 

Som tidigare nämnts, under redogörelsen för IMC on-

line, har internet förändrat den relativa kraften i företagens 

promotionsförsök (Gurau, 2008). Makten har flyttats från 

företaget till konsumenten. Den gamla promotionsmixen 

som använts för att skapa IMC-strategier måste ge plats åt 

ett paradigmskifte som inkluderar alla olika sorters sociala 

medier som potentiell kommunikationskanal (Lagrosen, 

2005; Mangold & Fauds 2009). Nutida marknadsförare kan 

inte ignorera sociala medier då det de facto blivit modus 

operandi för konsumenter som sprider information angående 

produkter och tjänster. Sociala medier eroderar dessutom 

marknadsföringsmanagers kontroll över informationens 

innehåll, timing och frekvens. (Mangold & Faulds, 2009) 

I det nya paradigmet (se figur 1) krävs att marknadsfö-

ringsmanagers identifierar makten och den kritiska naturen 

av de diskussioner som förs via sociala medier. (Mangold & 

Faulds, 2009) Sociala mediers påverkan på IMC-strategier 

illustreras av följande punkter:  

 Internet har blivit ett massmedialt redskap för kon-

sumentsponsrad kommunikation. Det representerar 

nu den främsta källan av media för konsumenter på 

jobbet och den näst största källan för konsumenter 

i hemmet (Mangold & Faulds, 2009).  

 Konsumenter rör sig bort från traditionella promo-

tionsverktyg som radio, TV, magasin och nyhets-

tidningar. Konsumenter kräver dessutom en högre 

andel kontroll över media och de kräver omedelbar 

tillgänglighet (Mangold & Faulds, 2009). 

 Konsumenter vänder sig i större utsträckning till 

olika sociala medier i sitt sökande efter informa-

tion a priori ett köp (Mangold & Faulds, 2009) 

och kostnaderna för kommunikation via sociala 

medier är relativt låga (Kaplan & Haenlein, 2010; 

Maurice, 2009). Detta skiljer sig från klassiska 

kommunikationsmetoder, vilket gör att sociala 

medier är relevant för stora så väl som för små fö-

retag (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 Sociala medier upplevs som en trovärdigare källa 

till information än företagsdistribuerade budskap 

kring produkter och tjänster via den traditionella 

promotionsmixen (Grönroos, 2002; Mangold & 

Faulds, 2009). 

Ovan nämnda punkter har avsevärt minskat genomslagskraf-

ten och användarvärdet av traditionella kommunikationspa-

radigm som ramverk för utvecklande av IMC-strategier. Det 

nya paradigmet kräver en del viktiga förändringar hos ma-

nagers attityder och antaganden om IMC. Först måste mark-

nadsmanagers acceptera att information kring företagets 

produkter och tjänster kommuniceras av individuella kon-

sumenter genom sociala medieforum.  Managers måste även 

identifiera att konsumenter reagerar på den informationen på 

ett sätt som direkt påverkar deras beteende genom hela kon-

sumtionscykeln. De behöver också acceptera att klassiska 

kommunikationsmedium inte längre har samma genom-

slagskraft. En slutgiltig implikation för managers är att de 

måste vänja sig vid att kommunicera med sina kunder i 

större utsträckning än till dem. (Mangold & Faulds, 2009) 

 
FÖRÄNDRA KOMMUNIKATIONEN 
Sociala medier har förstärkt den individuella konsumentens 

påverkansförmåga vid konsument-till-konsument kontakt. 

Den nya tekniken har möjliggjort för en konsument att med 

lätthet kunna kommunicera direkt med hundratusentals 

andra konsumenter (Mangold & Faulds, 2009). Det ligger 

utanför managers förmåga att kontrollera dessa diskussioner, 

men det betyder inte att de inte kan eller får påverka dem. 

Managers roll har gått från att kontrollera till att styra in 

diskussioner på spår som är i linje med företagets presta-

tionsmål. (Mangold & Faulds, 2009) Mangold och Faulds 

(2009) föreslår följande tillvägagångssätt för att påverka 

kunddiskussionen: 

Bidra med nätverksplattformar: konsumenter föredrar att 

samspråka med andra konsumenter med liknande åsikter och 

Figur 1 – ”The New Communications Paradigm” (Mangold, Faulds, 2009) 
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viljor. Företag kan utnyttja detta genom att skapa forum för 

likasinnade konsumenter med delade värderingar och intres-

sen. Webbsidor kan både informera och ge rum för diskus-

sion genom anslagstavlor, forum och chattrum. Företag med 

intressen i dessa webbplatser kan välja att aktivt delta i dis-

kussionerna. Sociala medier kan dessutom med fördel kny-

tas till individuella konsumenter som tagit/tar del av företa-

gets produkter och tjänster. (Mangold & Faulds, 2009) 

Använd sociala medier för att kommunicera med konsu-

menten: konsumenter känner sig mer omhändertagna med 

företagets produkter om de ges möjlighet till feedback. 

Feedback består av klagomål, utmärkelser och tips om för-

bättringar (Mangold & Faulds, 2009). Det är viktigt att före-

taget aktivt underhåller sin kontakt till kunden (Kaplan & 

Haenlein, 2010) och tillåter konsumenten att visa sitt miss-

nöje och uttrycka sin åsikt. Feedback bidrar till en ärlig, 

öppen kommunikation och leder till ökat kundengagemang 

samt en känsla av samhörighet. (Mangold & Faulds, 2009)  

Använd både traditionell och internetbaserad promo-

tion: konsumenter kommunicerar troligen genom både ryk-

tesspridning och sociala medier rörande företagets produkt, 

tjänst och idé. Detta uppkommer naturligt för vissa varor 

och tjänster, men kan stimuleras av företaget för produkter 

som har naturligt lägre kundengagemang än andra. Detta 

kan göras genom tävlingar, omröstningar, spel eller liknande 

aktiviteter som engagerar kunden och skapar en känsla av 

ägandeskap. (Mangold & Faulds, 2009) 

Informera, differentiera och gör exklusivt: konsumenter 

talar oftare om företag och produkter som de anser sig ha 

mycket information kring. Företaget kan även erbjuda vidare 

information som kunden kan fördjupa sig i. Människor talar 

om det som de av en eller annan anledning ser som uppse-

endeväckande (Dobele et al, 2005; Dobele et al, 2007), där-

för bör företaget sträva efter att sticka ut ur den homogena 

massan. En annan användbar mänsklig faktor är att indivi-

den gillar att känna sig speciell. Företag kan erbjuda kunden 

en känsla av exklusivitet genom exklusiva produkter, infor-

mation och speciella erbjudanden som endast erbjuds en 

mindre skara konsumenter. (Mangold & Faulds, 2009) 

Förändra produktdesignen: produkter och tjänster bör 

designas med samtalsämnen i fokus för att stimulera ryktes-

spridning och diskussioner på onlineplattformar. Produkter 

som är roliga, lättanvända, intressanta, färgstarka och som 

ger starka känsloreaktioner är mer troliga att stimulera kon-

versation än andra produkter (Kaplan & Haenlien, 2010; 

Mangold & Faulds, 2009). Av denna anledning måste dessa 

kriterier analyseras när företaget väljer produktkoncept; 

färger, former, fonter och så vidare. Konsumenter tenderar 

även att tala om produkter som stödjer deras önskade själv-

bild. (Mangold & Faulds, 2009) 

Stöd konsumenterna: människor berättar saker för andra 

som de känner en emotionell koppling till. Företag kan an-

vända sig av detta genom att fokusera på att kommunicera 

att företaget värdesätter dessa punkter (vanliga exempel är 

etiska och moraliska frågor) och tar ett visst ställningstagan-

de. (Mangold & Faulds, 2009) 

Använd narrativ: historier kan vara värda att minnas. 

Desto högre minnesvärdhet, desto större är sannolikheten att 

de återberättas via sociala medieplatser, likval som via tradi-

tionell ryktesspridning. (Mangold & Faulds, 2009) 

 

Efter genomförd litteraturstudie formuleras följande påstå-

enden: 

 

P
4
: Studenter vill kunna kommunicera med lika-

sinnade och programansvariga via sociala medier 

gällande högskolestudier. 

 

P
5
: En väl uppdaterad Facebookgrupp, inne-

hållande exklusivt material såsom erbjudanden 

och videosekvenser, ökar intresset för IMF. 

 

P
6
: Berättelser och intervjuer från ansvariga 

och tidigare studenter bidrar till ökat intresse 

och ger en känsla av trygghet. 

 

HUR? 
 

ATT UNDERSÖKA EN TREND 
För att undersöka den empiriska verkligheten tillämpades en 

datatriangulering. Datatriangulering innebär att information 

kring det undersökta ämnet kommer ifrån tre olika källor. 

Detta är användbart ur en komplementär synpunkt; för att 

minimera respektive källas svaghet och ta fördel av dess 

styrkor (Stavros & Westberg, 2009; Jack, 2006; Paul, 2007). 

Trianguleringen bidrar således till att öka undersökningens 

validitet (Christensen et al, 2001; Stavros & Westberg, 

2009). De verktyg som används för triangulering behöver 

anpassas vid olika tillfällen (Paul, 2007) och de tre datakäl-

lor som använts är som följer: strukturerad enkät, modere-

rade fokusgrupper och observation. Undersökningen har 

således både en kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilket är 

bra då båda har en komplementär natur och oftast är starkt 

beroende av varandra (Christensen et al, 2001).  

Undersökningen använder sig av en experimentell ansats 

och ämnar undersöka respondenternas reaktioner i relation 

till andra respondenter. Urvalet var ad hoc och berodde på 

homogeniteten bland respondenterna, mer om det lite längre 

fram i artikeln (se sid. 8: Elever på John Bauer). Då under-

sökningen inte uppfyller de krav som ställs på ett isolerat 

experiment gällande slumpmässighet i urval, lika behand-

ling, närvaro av kontrollgrupp och tidsföljd, genomfördes ett 

så kallat kvasiexperiment (Christensen et al, 2001).  

Veckan innan undersökningen gjordes, genomfördes en 

presentation för samtliga respondenter på John Bauergym-

nasiet. Respondenterna informerades kring undersökningen 

generellt, dess syfte, respondenternas bidrag, anonymitet, 

samt uppskattad längd på intervjuer.  

Tillvägagångssättet var enligt följande: först svarade re-

spondenterna enskilt på en enkät angående val av högskole-

studier och användandet av Facebook. Samtliga elever (som 

var villiga att delta) tilläts svara på enkäten, men de enkäter 

som fyllts i av respektive fokusgruppdeltagare markerades.  

Enkäten, som var av typen strukturerad, delades ut till 

respondenterna innan intervjuerna genomfördes. Att enkäten 

fylldes i på plats tillät oklarheter att klargöras samtidigt som 

det genererar en hög svarsfrekvens, på bekostnad av en låg 

intervjuareffekt (Christensen et al, 2001). Syftet med denna 

strukturerade enkät var dels att samla in data på responden-
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ternas användarvana av Facebook och dels identifiera an-

vändarvanans inflytande på deras beteende.  

Enkäten, som besvarades av 219 antal respondenter, ba-

serades på dels en 6-gradig intervallskala där 1 representerar 

”tar avstånd” och 6 ”instämmer helt” och dels ”ja” och ”nej” 

frågor. Ett ”vet ej” alternativ eller mittenalternativ exklude-

rades medvetet, då detta tvingade eleverna att ta ställning. 

Det har visat sig att vid erbjudandet av ett mittenalternativ 

finns risken att gå miste om information kring vilken rikt-

ning respondenten lutar åt vid ett påstående. Det är inte 

ovanligt att respondenter väljer mittenalternativet när det 

finns ett, även om de inte själva skulle efterfrågat detta om 

det inte existerade i förhand. (Converse & Presser, 1986) 

Vid undersökningens genomförande registrerades inget 

bortfall. Detta beror förmodligen på att undersökningen 

genomfördes i klassrum där eleverna hade lektion, samt 

lärarens positiva uppmuntran till deltagande. Antalet re-

spondenter begränsades på grund av schemaläggningen av 

undervisningen. För enkäten, se bilagor sidan 1-2. 

Som steg två deltog respondenterna i en fokusgruppsin-

tervju där undersökningen siktat på det rekommenderade 

antalet 6-10 respondenter (Christensen et al, 2001). Vid 

undersökningen uppvisade dock respondenterna bristande 

intresse. Undersökningen fick därför baseras på så kallade 

minifokusgrupper. Minifokusgrupper tillåter större möjlig-

heter till observation och bidrar till högre fokus på ämnet. 

(Edmunds, 1999) Intervjuer genomfördes med 6 stycken 

fokusgrupper med ett avrundat medelvärde på 5 elever per 

grupp. respondenterna kände varandra sedan tidigare vilket 

underlättar för en avslappnad dialog (Christensen et al, 

2001) och är essentiellt för att identifiera gruppens egentliga 

känslor (Hines, 2000). Dessa elever exponerades för en 

skapad Facebooksida som de sedan diskuterade. Diskussio-

nen modererades aktivt, då det krävs kontroll av undersöka-

ren vid genomförande av experiment (Christensen et al, 

2001). Frågorna som ställdes var öppna för att tillåta till-

räckligt stor flexibilitet i dialogen och möjliggöra ställandet 

av följdfrågor (Christensen et al, 2001). För intervjufrågor 

till fokusgrupper, se bilagor sidan 3.  

Observationen bestod i att den ene undersökaren anteck-

nade respondenternas reaktioner allt eftersom undersökning-

en fortskred. Observationen var öppen och observatören var 

aktiv för att således delta i diskussionen som medmoderator. 

Då det på förhand inte fastslagits eller kategoriserats vilka 

beteenden som ämnades observeras, antog observationen en 

osystematisk berättande natur. (Christensen et al, 2001) 

Samtidigt som fokusgruppen diskuterade Facebooksidan 

dokumenterades den med hjälp av en diktafon. Intervjuerna 

antecknades också av säkerhetsskäl i form av handskrivna 

stödord. Här kan det tyckas att en videokamera hade varit ett 

lämpligt dokumentationsmedium. Detta alternativ valdes 

dock bort då det kan göra respondenterna nervösa och på-

verka dem negativt (Christensen et al, 2001). Valet av fo-

kusgrupp som intervjumetod gjordes på grund av att det är 

effektivt när undersökaren vill generera nya idéer för nya 

kreativa koncept (Christensen et al, 2001).  

Facebooksidan som användes för studien innehöll infor-

mation kring IMF, informationsblad, videoklipp och diskus-

sionsforum (länk till sidan återfinns bland referenser). Detta 

modererades aktivt av forskarna med tanken att uppgiften 

senare skulle överlämnas till uppdragsgivaren. På Facebook-

sidan fanns det en videointervju med programsamordnaren 

för IMF, Cecilia Lindh. Sidan innehöll även intervjuer med 

utexaminerade studenter och studenter i slutskedet av sin 

utbildning vilka delgav sina erfarenheter av programmet. 

Meningen var att informationen skulle vara lättåtkomlig och 

lättöverskådlig för att sedan länka till vidare fördjupning. 

Gruppens status kommer uppdateras frekvent för att sprida 

information kring informationsträffar, öppet hus och diverse 

besöksevenemang. Det är också tänkt att det ska läggas upp 

videohälsningar från före detta IMF-studenter som berättar 

om sina upplevelser från näringslivet. 

 
ATT TÄNKA KRITISKT 
Primärdatan till den här undersökningen kom från tre källor: 

fokusgrupper, observationer och strukturerade enkäter. Se-

kundärdata är hämtad ifrån fulltextdatabaserna Elin@Mälar-

dalen, Emerald, Science Direct och Google Scholar genom 

access via MdHs bibliotek. Sökorden var: Integrated Mar-

keting Communications, Integrated Marketing Communica-

tions Online, Promotion Mix, Marketing Mix, Critique of the 

Promotion Mix, Social Media, Focus Groups, Data Triangu-

lation.  

De använda artiklarna hämtades från erkända vetenskap-

liga tidsskrifter och är i huvudsak av förklarande natur. 

Valda artiklar selekterades utefter dess upplevda relevans 

för studien. Detta för att undvika obehövlig information. Vid 

betraktande av källan applicerades det tankesätt som före-

språkas av Leth och Thurén (2000) och det ställdes följande 

frågor: ”Är det en seriös forskare som står för förklaringen? 

Är förklaringen rimlig?” Vid samtliga artiklar har svaret 

varit ”ja”. Källorna utvärderades även efter kriterierna tid, 

beroende, äkthet och tendens (Leth & Thurén, 2000):  

 Tid: på internet kan det vara svårt att kontrollera 

aktualiteten på det material som finns (Leth & 

Thurén, 2000). Samtidigheten med undersök-

ningen överrensstämmer med majoriteten av de 

använda artiklarna. Ett antal artiklar har lite äldre 

publiceringsdatum. Dessa förklarar koncept som 

uppkommit för relativt länge sedan, men som 

fortfarande är aktuella för undersökningen. Ar-

tiklar som kritiserar teori är i regel nyare. 

 Beroende: ett problem är att de flesta artiklar 

som publiceras är baserade på andra forskares 

arbeten. Således sammanfattar de oftast andra 

personers fynd och drar nya slutsatser. För att 

kvalitetssäkra källan har artiklarnas referenser 

och innehåll granskats. Detta för att komma så 

nära originalkällan som möjligt (Leth & Thurén, 

2000). 

 Äkthet: då de flesta artiklar publicerats av profes-

sorer från välkända universitet och tagits från er-

kända vetenskapliga artiklar, ansågs äkthetskrite-

riet uppfyllt. Ett annat stort problem vad gäller 

äkthet är plagiat; det kan vara svårt att veta vem 

som egentligen skrivit vad (Leth & Thurén, 

2000).  

 Tendens: de flesta källor har en viss tendens att 

vilja bevisa sanningen i sitt påstående och sin 

ståndpunkt. Därför måste forskaren alltid utgå 

från att författaren vinklat sanningen till sin för-

del. (Leth & Thurén, 2000) Behandlandet av kri-

tiker till använd litteratur visar prov på kritisk 
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tankeförmåga att utvärdera informationen och 

göra egna ställningstaganden. Den använda litte-

raturens användningsvärde försvaras även. Både 

IMC och promotionsmixen är dessutom välkända 

begrepp som behandlats över mycket lång tid. 

 
ELEVER PÅ JOHN BAUER 
Urvalet för undersökningen bestod utav första-, andra- och 

tredjeårselever från John Bauergymnasiet i Västerås. På 

John Bauergymnasiet kontaktades Jim Granberg som hjälpte 

till att tillgängliggöra elever för fokusgruppsintervjuer och 

enkätundersökning. Den ideala undersökningsgruppen var 

till en början elever vilka studerar ekonomiska ämnen under 

tredje året. Dock bedömdes samtliga inriktningar och års-

kurser relevanta för studien och respondenter ur alla pro-

graminriktningar valdes. Studien ämnade undersöka potenti-

ella studenter vilket gjorde samtliga elever relevanta för 

studiens syfte. Anledningen till valet av John Bauergymna-

siet var dels på grund av tillgänglighet i form av lektionsti-

der och uppdragsgivarens kontakt med Jim Granberg. Då 

fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras med responden-

ter som fyllt i enkäten krävdes det att respondenterna var 

villiga att ägna tid åt detta. Av denna anledning underlättade 

det att eleverna själva ansvarar för sin lektions- och studie-

tid. Trots att IT-elever inte hör till den främsta målgruppen 

för IMF är det intressant att få dessa elevers syn på Facebo-

ok då de besitter teknisk kunskap. Det var även intressant att 

se elevernas intresse för ekonomiska studier, vilket var ytter-

ligare en anledning till valet av John Bauergymnasiet.  

Undersökningen utgick ifrån två fokusgrupper, ju högre 

homogenitet respondenterna uppvisade desto lägre antal 

respondenter krävdes för att uppnå önskad reliabilitet. För 

att säkerställa validitet, vilket innebär att undersökaren mä-

ter det som ska mätas, användes tidigare nämnda datatriang-

ulering. (Ejvegård, 2003; Christensen et al, 2001) Det ska-

pades enkätfrågor och fokusgruppsintervjufrågor i syfte att 

höja validiteten och mäta det som kunde hjälpa att besvara 

ställda problemfrågor. Under intervjuerna och i enkäten 

användes så onyanserade och ickeledande frågor som möj-

ligt. Detta för att få fram högsta tänkbara trovärdighet. 

 
KOMMUNIKATIONSPARADIGMET 2.0 
Den egna bearbetningen av ”The New Communications 

Paradigm” av Mangold och Faulds (2009) är gjord i syfte 

att visualisera den nya tilltänkta, något modernare promo-

tionsmixen för IMF. I modellen figurerar MdH som den 

övergripande organisationen. Inom organisationen finns två 

så kallade agenter. En av dessa är IMF-specifika marknads-

föringsåtgärder som innehåller IMFs traditionella promo-

tionsmix med studiens bidrag: användandet av Facebook. I 

det sista steget syns sedan marknadsplatsen som i detta fall 

utgörs av studenter och potentiella studenter. De olika stu-

denterna interagerar här via Facebook. Informationen från 

Facebook som uppstår används som nyttig information för 

MdH och IMF för lockandet av nya studenter till skolan och 

programmet. Som illustreras av den nya tvåvägspilen (*) 

bidrar Facebook till direktkommunikation mellan studenter-

na och IMF (se figur 2).  

 

VERKLIGHETEN. 

 
JOHN BAUERGYMNASIET 
Nedan kommer undersökningens empiriska material att 

presenteras. För samtliga svar på fokusgruppsfrågorna och 

enkäten, se bilagor.  

Vid sammanställning av insamlad data användes stati-

stikprogrammet SPSS. Som hjälpmedel användes boken 

SPSS en introduktion till basmodulen av Åke Aronsson 

(1999). Empirin består i ett urval ur undersökningens resul-

tat som anses relevant för att besvara undersökningens syfte. 

Endast behandlade siffror kommer därför redovisas. För den 

intresserade finns en extensiv bilaga med utförligare infor-

mation. 

* 

Figur 2 – Egen bearbetning av ”The New Communications Paradigm” (Mangold, Faulds, 2009) 
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FINNS DET INTRESSE? 

Vår undersökning använde sig av kvantitativ data och såle-

des lämpade det sig väl med en Pearson korrelation (Cohen, 

1988). Korrelationer varierar från -1 till 1. (SCB, 2007) Vid 

frågor vars karaktär liknade varandra ansågs det krävas en 

högre siffra för att påvisa starkt samband. Vid frågor med 

skild karaktär ansågs det behövas en lägre siffra för att påvi-

sa starkt samband. Av denna anledning kom korrelationer att 

påvisa starkt samband trots olika höga värden. Bedömningen 

var således individuell och varierade från en korrelation till 

en annan. Det värde som användes som riktlinje var det som 

fastställts av Cohen (1988). Han ger följande riktlinjer vid 

korrelationer med Pearson-skala inom samhällsvetenskapli-

ga ämnen: liten effekt, r= 0.1 − 0.23; mediumef-

fekt, r = 0.24 − 0.36; stor effekt, r = 0.37+ (Cohen, 1988). 

Majoriteten av respondenterna var 18 år eller äldre och 

över 40 % gick sitt tredje år på gymnasiet, med högskole-

studier nära anstående. Intresset att läsa vidare var mycket 

starkt med ett stöd på över 75 %. De flesta var dock inte 

intresserade av att läsa ekonomiska ämnen. 

Enkäten visade att hela 90 % av de 219 respondenterna i 

undersökningen hade en Facebooksida och 84 % var med-

lem i någon Facebookgrupp. På frågan om hur många in-

loggningar som respondenterna gjorde varje vecka fick 

alternativet 21+ ggr/vecka över 45 % av respondenternas 

stöd och var det utan tvekan mest valda alternativet (se dia-

gram F12 nedan). Detta betyder att varje person i snitt är 

inne på Facebook minst 3 gånger om dagen. De flesta re-

spondenterna var även överrens om att vänners aktivitet i en 

Facebookgrupp bidrar till ökat intresse. Det visade sig dock 

att väldigt få respondenter följer de grupper de är med i.  

Även under fokusgruppsintervjuerna förklarade respon-

denterna att de i regel inte följer de grupper de är medlem-

mar i, utan att de går med i dessa som ett sorts ställningsta-

gande. Majoriteten av respondenterna svarade att de inte 

följer de grupper som inte var intressanta. På frågan om vad 

som kunde få dem att följa vad som händer i en grupp sva-

rade respondenterna att gruppen skulle behöva innehålla bra 

information, vara seriös och gärna ha erbjudanden till sina 

medlemmar. De flesta respondenterna påtalade vikten av att 

uppdatera sidan frekvent. Respondenterna skulle i hälften av 

fallen klicka och läsa vidare om evenemang de blir inbjudna 

till. Om en vän skickar inbjudan ökar det intresset. 

Vad gäller enkätfrågan om respondenterna skulle ta del 

av information om högskolestudier på Facebook (se diagram 

F15 ovan) var responsen mycket varierande. Detsamma 

gällde frågan om en väns tillhörande till ett högskolepro-

gram på Facebook skulle bidra till ökat intresse (för dia-

gram, se bilagor sid. 33). Respondenterna visade även milt  

intresse i att tänka sig leta information kring högskolestudier 

via sociala medier (för diagram, se bilagor sid. 36). Detta 

kan kontrasteras till högskolans hemsida som visade sig vara 

det utan tvekan mest populära alternativet för information 

kring högskolestudier. Kompisar och familj var en annan 

stark informationskanal. 

Under fokusgruppsintervjuerna förklarade respondenter-

na att största användningsområdet med Facebook var att 

chatta, följa sina vänners sysselsättningar och/eller upprätt-

hålla och underhålla kontakter.  

Vid korrelation av fråga 17 (se tabell 2, sid. 11): ”Be-

tygsätt följande informationskanaler i hur mycket du kan 

tänka dig att använda dem vid informationssökning kring 

högskolestudier” visade det sig en stark koppling (.400) 

mellan högskolans hemsida (17a) och sociala medier (17f). 

Sociala medier (17f) uppvisade ett lägre stöd från respon-

denterna än högskolans hemsida. Det fanns även en signifi-

kant koppling (.539) mellan kompisar/familj (17e) och soci-

ala medier (17f). Även här tenderade respondenterna att visa 

mindre stöd för sociala medier i relation till kompisar och 

familj. Högskolans hemsida (17a) hade också stark korrela-

tion (.656) med tryckt material (17b). Högskolans hemsida 

(17a) uppgavs som vanligaste informationskanal. Generellt 

fanns det starkt stöd för samtliga svarsalternativ i fråga 17 

för sociala medier (17f). 

Tabell 3 (se sid. 11) visar på en väldigt stark korrelation 

(.573) av vänners val (19l) och kompisar (18c). Två andra 

frågor, sociala medier (17f) och campusatmosfär (19j), 

visade också på stark koppling (.460) och bedömdes båda 

som medelviktiga punkter av en stark majoritet av respon-

denterna. Sociala medier (17f) uppvisade även en stark 

koppling (.427) till vänners val (19l). Vänners val (19l) har i 

diagrammen lägre stöd än kompisar (18c). Vänners val in-

fluerade således respondenterna i mindre grad än informa-

tionen de kan bidra med.  

Vid korrelation av fråga 18 (se tabell 4, sid. 11): ” Be-

tygsätt hur följande personer i din omgivning påverkar/har 

påverkat ditt val av högskolestudier” visar det sig att studie-

vägledare (18e) och lärare (18d) korrelerar extremt starkt 

(.723). Andra observationer är korrelationen (.664) mellan 

lärare (18d) och kompisar (18c) samt korrelationen (.587) 

mellan studievägledare (18e) och kompisar (18c). Samtliga 

diagram uppvisade en stor likhet i svarsgraderingen och 

samtliga nämnda frågor visade på starka influenser. 

Antal inloggningar på Facebook per vecka 

Alternativ 1: 1-5 

Alternativ 2: 6-10 
Alternativ 3: 11-15 

Alternativ 4: 16-20 

Alternativ 5:21+ 

F12 

Skulle ta del av information kring högskolestudier på 
Facebook 

F15 
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Korrelationen i tabell 1, (se sid. 11), visade på en stark 

koppling (.345) mellan fråga 12 ”Hur många gånger i veck-

an loggar du in på din Facebooksida?” och 13 ”Om en vän 

går med i en Facebookgrupp blir den intressantare för 

mig”. Fråga 13 visade även på stark koppling till fråga 16, 

”Om en vän tillhör en viss skola eller ett program på Face-

book skulle det öka intresset för mig” (.615). En diagram-

jämförelse av frågorna 13 och 16 visar på starkare stöd för 

fråga 13. 13 uppvisade också en stark koppling till 14, ” Jag 

följer vad som händer i de grupperna jag är medlem i” 

(.473). Respondenterna uppvisade högt stöd för fråga 13 

men extremt lågt stöd för fråga 14. 13 hade även stark korre-

lation till fråga 15, ”Om det fanns information om högskole-

studier jag är intresserad av på Facebook skulle jag ta del 

av den” (.520). Diagram till fråga 15 visar att ungefär 75 % 

av respondenterna i någon utsträckning skulle ta del av in-

formation kring högskolestudier om det fanns tillgängligt på 

Facebook. Det var också en stor andel som svarade att de 

instämde helt med påståendet. Fråga 14 hade stark koppling 

till fråga 15 (.472). En annan signifikant koppling är mellan 

16 och 15 (.618). Det visade sig också att det fanns en stark 

koppling mellan sociala medier (17f) och fråga 15 (.546). 

En diagramjämförelse mellan frågorna sociala medier (17f) 

och ”Om det fanns information om högskolestudier jag är 

intresserad av på Facebook skulle jag ta del av den” (15) 

visar att respondenterna skulle ta del av intressant informa-

tion kring högskolestudier om den fanns tillgänglig via Fa-

cebook.  

Korstabulering av frågan om könstillhörighet (2) genom 

inloggningar/vecka (12), ”Om det fanns information om 

högskolestudier jag är intresserad av på Facebook skulle 

jag ta del av den” (15), och sociala medier (17f) (se tabeller 

5, 6 och 7, sid. 11) visade det sig att fler tjejer var flitigare 

användare av Facebook med antal inloggningar/vecka mätt. 

Tjejerna valde alternativ 5 (21+) i 64,5 % av fallen, mot 

killarnas 35,7 %. Tjejerna tyckte också att Facebookgrupper 

blir intressantare om en vän går med i dem i högre utsträck-

ning än killarna. Både tjejerna och killarna uppvisade lågt 

intresse i att följa grupper de gått med i. På frågan 15 uppvi-

sade tjejerna en starkare tendens att stödja påståendet. Sko-

lans användande av sociala medier ökade dock intresset för 

en högre procent killar än tjejer. Vid korstabulering av fråga 

2 och 17f visade det sig relativt svagt stöd från båda könen. 

Tjejerna tenderade dock att ge ett starkare stöd. 

 

INFORMERA, MODERERA OCH  
UPPDATERA 
För att testa styrkan av påståendena valdes att deklarera 

påståendet som starkt om det fann stöd hos fyra av sex fo-

kusgrupper. Påståendet antogs svagt om det förkastades av 

lika stort antal respondenter och tveksamt om svaren var 

jämnt fördelade. 

Vid diskussion av P
1
 (se sid. 3) svarade respondenterna 

nästan uteslutande att tvåvägskommunikationen på Facebo-

ok var någonting positivt som underlättar att hitta informa-

tion kring högskolestudier. Det lyftes även fram att det är 

viktigt med en snabb respons på frågor som ställs. 

Transparensen och minnet på internet genererade kluvna 

åsikter. Respondenterna hävdade att det var bra med synlig 

information som sparas om den är väsentlig. Många respon-

denter lyfte även fram vikten av aktivt modererande av in-

nehållet för att bibehålla trovärdigheten på informationen. 

De flesta respondenter menade att internets egenskaper 

skulle kunna bidra till att de söker sig till just Facebook för 

sökande kring högskolestudier. Dock påpekade många att 

Facebook bör länka till, och länkas från, högskolans officiel-

la programsida. 

Vid P
2
 (se sid. 4) ansåg majoriteten av respondenterna 

att möjlighet till feedback var någonting positivt. Det disku-

terades dock hur detta skulle kontrolleras för att minimera 

risken för oseriösa kommentarer. De flesta enades också om 

att feedback var viktigt, eller mycket viktigt.  

I diskussion kring P
3
 (se sid. 4) ansåg ungefär hälften av 

respondenterna att Facebook ger större varumärkeskänne-

dom än om de skulle se samma information i en tidning. På 

frågan om respondenterna skulle ta till sig informationen i 

högre grad om den kom från ett reklamblad vart svaret vari-

erat. Några respondenter svarade ja medan andra menade att 

det handlade om att de i fallet med Facebook väljer att söka 

upp informationen själva. En del respondenter menade att 

Facebook var ett lättsammare sätt att ta till sig information 

än reklamblad. På frågan om IMFs logotyp skulle ge högre 

minnesvärdhet om den sågs på Facebook än om den sågs i 

en katalog var svaret jämnt fördelat mellan ja och nej. 

Under P
4
 (se sid. 6), på frågan om det underlättar att 

kunna direktkommunicera med programansvarig och andra 

studenter via Facebook, uppvisade nästan alla elever ett 

starkt gillande. Några respondenter poängterade att det är 

bra att lägga upp tidigare ställda frågor för att hitta svar på 

sina funderingar. 

Många respondenter tyckte att det var bekvämare att 

kommunicera via Facebook. Största fördelen med Facebook 

var att svaret upplevdes komma snabbare än om ett mejl 

skickades iväg. Telefon visade sig ha väldigt lågt stöd då det 

ansågs som ett jobbigt alternativ. Respondenterna svarade 

också att de skulle ha mer tid att söka information kring 

högskolestudier om det fanns information på Facebook. En 

del av dem påpekade dock att det först måste uppdagas för 

dem att den typen av information faktiskt finns på Facebook. 

På frågan om respondenterna skulle vilja kunna komma i 

kontakt med likasinnade via Facebook svarade 5 av 6 fokus-

grupper att det vore väldigt praktiskt.  

Kring P
5 

(se sid. 6) ansåg respondenterna att det var 

självklart att Facebooksidan skulle uppdateras. Vad som var 

mindre självklart var vad det var som skulle uppdateras. 

Några ansåg att videoklippen inte behövde uppdateras så 

ofta, andra menade att de visst behövde uppdateras. Många 

respondenter menade att en sida som inte uppdateras fre-

kvent mister sin trovärdighet. Att bli inbjuden till evene-

mang via Facebookgruppen ansågs vara positivt av en del 

respondenter och ansågs som relativt ointressant av resten.  

Vid diskussion av P
6 

(se sid. 6) uppvisade respondenter-

na ett tydligt gillande av videoklippen på Facebooksidan. 

Många lyfte dock fram detaljer i hur dessa skulle kunna 

förbättras. En återkommande kommentar var önskad möj-

lighet till fördjupad information i form av lite mer informa-

tiva videosnuttar.  

Flera respondenter lyfte även fram att de skulle vilja se 

bildspel eller videor från de länder som de intervjuade per-

sonerna varit i. Respondenterna bedömde videoklippen som 

trovärdiga. 3 av 6 fokusgrupper ansåg att Facebooksidan 

minskade osäkerheten/oron kring val av högskolestudier. 
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1 
12. In-

loggning-
ar/V 

13. Ökat 
intr. pga. 
vän i FB-

grupp 

14. Följer 
gruppak-

tivitet 

15. Skulle 
ta del av 
högsko-
lestudier 

på FB 

16. Ökat 
intr. pga. 

vän i 
sko-

la/progra
m på FB 

17f. 
Sociala 
medier 

12. Inlogg-
ningar/V 

1 ,345
**
 ,351

**
 ,279

**
 ,298

**
 ,274

**
 

13. Ökat intr. 
pga. vän i FB-

grupp 
,345

**
 1 ,473

**
 ,520

**
 ,615

**
 ,489

**
 

14. Följer 
gruppaktivitet 

,351
**
 ,473

**
 1 ,472

**
 ,534

**
 ,427

**
 

15. Skulle ta 
del av hög-

skolestudier 
på FB 

,279
**
 ,520

**
 ,472

**
 1 ,618

**
 ,546

**
 

16. Ökat intr. 
pga. vän i 

skola/program 
på FB 

,298
**
 ,615

**
 ,534

**
 ,618

**
 1 ,543

**
 

17f. Sociala 
medier 

,274
**
 ,489

**
 ,427

**
 ,546

**
 ,543

**
 1 

Fråga 12: Hur många gånger i veckan loggar du in på din Facebooksida? 

Fråga 13: Om en vän går med i en Facebookgrupp blir den intressantare för mig. 

Fråga 14: Jag följer vad som händer i de grupperna jag är medlem i. 

Fråga 15: Om det fanns information om högskolestudier jag är intresserad av på Facebook skulle jag ta del av 

den. 

Fråga 16: Om en vän tillhör en viss skola eller ett program på Facebook skulle det öka intresset för mig. 

Fråga 17: Betygsätt följande informationskanaler i hur mycket du kan tänka dig att använda dem vid informa-

tionssökning kring högskolestudier.  

2 
17a. Högsko-
lans hemsida 

17b. Tryckt 
material 

17d. Stu-
dievägle-

dare/syoko
nsulent 

17e. 
Kompi-

sar/familj 

17f. 
Sociala 
medier 

17a. Högskolans 
hemsida 

1 ,656
**
 ,433

**
 ,437

**
 ,400

**
 

17b. Tryckt material ,656
**
 1 ,415

**
 ,457

**
 ,363

**
 

17d. Studievägleda-
re/syokonsulent 

,433
**
 ,415

**
 1 ,450

**
 ,458

**
 

17e. Kompi-
sar/familj 

,437
**
 ,457

**
 ,450

**
 1 ,539

**
 

17f. Sociala medier ,400
**
 ,363

**
 ,458

**
 ,539

**
 1 

Fråga 17: Betygsätt följande informationskanaler i hur mycket du kan tänka dig att använda dem vid infor-
mationssökning kring högskolestudier 

3 
17f. Socia-
la medier 

18c. Kom-
pisar 

19j. Campus-
atmosfär 

19l. Vän-
ners val 

17f. Sociala medier 1 ,337
**
 ,460

**
 ,427

**
 

18c. Kompisar ,337
**
 1 ,395

**
 ,573

**
 

19j. Campusatmosfär ,460
**
 ,395

**
 1 ,575

**
 

19l. Vänners val ,427
**
 ,573

**
 ,575

**
 1 

Fråga 17: Betygsätt följande informationskanaler i hur mycket du kan tänka dig att använ-
da dem vid informationssökning kring högskolestudier. 

Fråga 18: Betygsätt hur följande personer i din omgivning påverkar/har påverkat ditt val 

av högskolestudier.   

Fråga 19: Betygssätt hur följande faktorer påverkar/har påverkat ditt val av högskolestudi-

er. 

4 18c. Kompisar 18d. Lärare 
18e. Studievägle-

dare 

18c. Kompisar 1 ,664
**
 ,587

**
 

18d. Lärare ,664
**
 1 ,723

**
 

18e. Studievägledare ,587
**
 ,723

**
 1 

Fråga 18: Betygsätt hur följande personer i din omgivning påverkar/har påverkat ditt val av högskole-

studier. 

5 12. Hur många gånger i veckan loggar du in på din Facebooksida? 

 
1-5 6-10 11-15 16-20 21+ 999 Antal 

Tjej 9,20% 10,50% 7,90% 5,30% 64,50% 2,60% 76 

Kille 16,80% 5,60% 14,70% 15,40% 35,70% 11,90% 143 

 

 

6 
17. Betygsätt följande informationskanaler i hur mycket du kan tänka dig att an-

vända dem vid informationssökning kring högskolestudier. 

 
1 2 3 4 5 6 999 Antal 

Tjej 11,80% 22,40% 17,10% 23,70% 11,80% 7,90% 5,30% 76 

Kille 13,30% 21,00% 18,90% 16,10% 8,40% 7,70% 14,70% 143 

 
                   Inte alls                      Väldigt mycket 

7 
15. Om det fanns information om högskolestudier jag är intresserad av på Face-

book skulle jag ta del av den. 

 
1 2 3 4 5 6 999 Antal 

Tjej 10,50% 14,50% 17,10% 21,10% 15,80% 18,40% 2,60% 76 

Kille 16,10% 9,10% 21,00% 16,10% 16,80% 9,80% 11,20% 143 

 
                  Tar avstånd                        Instämmer helt 

TABELLER. 
**Innebär att SPSS indikerar stark korrelation och signifikans mellan berörda frågor. 
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Övriga synpunkter var att respondenterna önskade 

diverse saker på Facebooksidan: 

 Studieupplägg med kurser och scheman. 

 Hur undervisningen sker; konkret information. 

 Campusbilder och bilder från utlandsstudier. 

 Roligare videoklipp som skapar mer intresse. 

 Snyggare logotyp. 

 Lättöverskådlig, relevant och lättåtkomlig in-

formation. 

 Film som följer en student under en vanlig dag i 

skolan. 

 Endast administratörer får skriva på ”väggen”. 

 
TOLKNINGEN. 

 
EN GRANSKNING 
Först behandlades enkäter och fokusgruppsintervjuer enskilt. 

Efter det relaterades resultaten från samtliga använda datain-

samlingsmetoder till varandra för en djupare förståelse av 

respondenternas åsikter. 

Innan redogörelsen för analysen inleds poängteras att 

John Bauer är en relativt unik friskola. Alla elever har en 

dator och majoriteten är också IT-inriktade. Detta kan på-

verka deras nuvarande användande av Facebook som platt-

form, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Det manliga könet är överrepresenterat i studien. Detta 

anses dock bero på att majoriteten av de intervjuade respon-

denterna tillhörde IT- och medieinriktade program (78 %, se 

bilagor, sid. 14, 28) med högre andel män. Det svala intres-

set för ekonomiska ämnen (se bilagor, sid. 15, 29) tillskrivs 

även det programinriktningarna hos respondenterna. 

Den övervägande delen respondenter valde alternativ 5 

(21+) på frågan angående antal inloggningar på Facebook 

per vecka. Detta stödjer vald teori i att Facebook är en effek-

tiv kommunikationskanal och tron att den även bör kunna 

användas vid promotion av högskolestudier.  

Enkäten visade att respondenterna vanligtvis inte följer 

de grupper som de är med i. Dock framkom det ur fokus-

gruppsintervjuerna att anledningen bestod i att gruppen inte 

var intressant eller erbjöd något utbyte. Därmed anses det 

finnas potential i en IMF-grupp på Facebook. 

Respondenterna var villiga att ta del av information 

kring högskolestudier på Facebook, vilket anses vara ännu 

ett stöd för studien. 

På frågan om vilka personer som influerar val av hög-

skolestudier visade det sig att lärare, kompisar och studie-

vägledare var viktiga faktorer. Detta anses härröra ifrån att 

alla dessa befinner sig inom respondentens studiemiljö och 

därför själva står inför valet av, eller har information om, 

högskolestudier.  

Den starka kopplingen mellan högskolan och sociala 

medier tyder på att användare är villiga att använda både 

högskolans hemsida och Facebook. Detta stöds av fokus-

gruppsintervjuerna där det hävdades att Facebook skulle 

fungera bra som komplement till hemsidan. Dock kom det 

fram att respondenterna önskade mer information kring 

Facebooksidans existens, gärna i form av en länk på hög-

skolans hemsida. Detta var ett väntat svar då sidan inte 

existerat innan undersökningens genomförande. 

Den starka kopplingen mellan kompisar/familj och soci-

ala medier är inte förvånande då fokusgruppsintervjuerna 

bekräftade att Facebook främst användes till att kommuni-

cera med kompisar. 

Kopplingen mellan vänners val av högskolestudier och 

sociala medier som informationskanal påvisar att vänners 

val på Facebook (vilken grupp man är med i) bör influera 

även vänners val att gå med. Detta bekräftades i fokus-

gruppsintervjuerna där respondenterna uppgav att de oftare 

gick med i både evenemang och grupper som deras vänner 

tagit del av. 

Sociala medier korrelerade även starkt med campusat-

mosfären. Det tyder på att Facebook kan vara en bidragan-

de faktor till att skapa en positiv bild av skolan. Detta tack 

vare visuella hjälpmedel så som bilder och videoklipp. 

Att studievägledare och kompisar visade sig vara en 

tänkbar källa till information om högskolestudier stödjer 

tidigare argument att Facebook används främst i komple-

mentärt syfte. 

Respondenter som uppgav ökat intresse på grund av vän 

i Facebookgrupp var även villiga att ta del av information 

kring högskolestudier på Facebook. Även personer som 

ofta loggar in på Facebook visade sig vara starkt benägna 

att gå med i Facebookgrupper som deras vänner var med i. 

De respondenter som svarade positivt på frågan om en vän 

tillhör ett program skulle det bli intressantare för mig, 

visade sig också positiva till att ta del av högskolestudier på 

Facebook. Samtliga punkter anses visa att kompisars delta-

gande på IMFs Facebooksida skulle bidra till ökat intresse. 

Detta tyder på att det är viktigt att attrahera en viss mängd 

studenter som sedan drar till sig andra per automatik. 

De viktigaste frågorna, om respondenterna skulle kunna 

tänka sig att söka information kring högskolestudier via 

sociala medier och ta del av information kring högskolestu-

dier om det fanns på Facebook, korrelerade starkt. Detta är 

ett av de starkaste bevisen för användande av Facebook 

som promotionskanal. 

Tjejerna svarade i större utsträckning än killarna att de 

deltar aktivt på Facebook (inloggningar/vecka). Tjejerna 

påvisade även ett starkare stöd för användandet av sociala 

medier vid sökandet av information kring högskolestudier. 

Även frågan om respondenterna skulle ta del av informa-

tion kring högskolestudier på Facebook fick starkare stöd 

av tjejerna än killarna. Detta är intressant och visar att det 

kan finnas en möjlighet att tjejer är mer receptiva för pro-

motion via Facebook. 

Att information från hemsida och tryckt material uppvi-

sar en stark korrelation anses vara ett fenomen som stärker 

studien. Det tyder på en seriös vilja att svara korrekt på 

enkäten från respondenterna då detta är ett givet samband 

som höjer validiteten. Samma sak gäller studievägledare och 

högskoledagar, föräldrar och syskon vid korrelation av 

fråga 18 samt vänners val och kompisar vid korrelation av 

fråga 17, 18 och 19. Även på fråga 19b, 19c, 19d och 19m 

påvisas en redan förväntad hög korrelation. 

 
SEX PÅSTÅENDEN 

För att testa påståendenas sanningshalt valdes det att dekla-

rera påståendet som positivt om det stöddes av 4 av de 6 

fokusgrupperna. Påståendet antogs negativt om det förkasta-

des av lika stort antal respondenter och sågs som tveksamt 

om svaret blev jämt fördelat. Ett tveksamt svar betyder att 
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påståendet fann visst stöd, men ottillräckligt för att beteck-

nas som positivt. Här krävs vidare studier. 

P
1
: Internets transparens, interaktivitet och 

minne bidrar till att studenter söker sig till Face-

book gällande information om högskolestudier.  

Respondenterna svarade att tvåvägskommunikationen var en 

underlättande, positiv faktor. Facebooks egenskaper skulle 

också göra att respondenterna skulle söka sig till Facebook 

för att hitta information kring högskolestudier. Därför dekla-

reras resultatet kring P
1 
som POSITIVT. 

P
2
: Personer exponerade för informationen 

kring IMF vill ha möjlighet att ge feedback och 

förslag på förbättringar via Facebook. 

Majoriteten av respondenterna ansåg möjlighet till feedback 

och feedback i sig vara något positivt och mycket viktigt. 

Av denna anledning deklareras resultatet kring P
2 

som PO-

SITIVT.  

P
3
: IMFs närvaro på Facebook bidrar till ökad 

varumärkeskännedomen och vetskap om erbjud-

na tjänster. 

Endast hälften av respondenterna ansåg att Facebook bidrog 

till ökad varumärkeskännedom. Detta gör att stödet till P
3 

deklareras som TVEKSAMT. 

P
4
: Studenter vill kunna kommunicera med likasin-

nade och programansvariga via sociala medier gäl-

lande högskolestudier. 

Respondenterna ville kunna kommunicera med programan-

svarig och andra studenter, då de ansåg det bekvämare än 

traditionella kommunikationsmedel. Därför deklareras resul-

tatet kring P
4 
som POSITIVT. 

P
5
: En väl uppdaterad Facebookgrupp, inne-

hållande exklusivt material såsom erbjudanden 

och videosekvenser, ökar intresset för IMF. 

Respondenterna menade att en uppdatering av Facebooksi-

dan var en självklarhet. Exklusivt material var även det 

något som skulle bidra till ökat intresse. På grund av dessa 

anledningar deklareras resultatet till P
5 
som POSITIVT. 

P
6
: Berättelser och intervjuer från ansvariga 

och tidigare studenter bidrar till ökat intresse 

och en ger känsla av trygghet. 

Respondenterna ansåg videoklippen vara trovärdiga och 

intressanta. Dock uppgav endast hälften av fokusgrupperna 

att intervjuer inger en känsla av trygghet och minskad oro 

kring högskolestudier. Av dessa anledningar deklareras 

stödet till P
6 
som TVEKSAMT. 

 

 
 
 
 

SVARET. 
 
KAN IMF ANVÄNDA FACEBOOK? 
Undersökningen visar att Internationella Marknadsförings-

programmet inte bara kan utan även bör inkludera Facebook 

i sin promotionsmix. Det är således inte längre en fråga 

gällande om, utan hur, Facebook skall användas. Den expe-

rimentella Facebooksidan genererade starka reaktioner och 

många positiva kommentarer. 

 
VARFÖR SKA IMF ANVÄNDA  
FACEBOOK? 
Studien visar tydligt att Facebook har stöd hos respondenterna. 

Utöver det deklarerades fyra av de sex påståendena positiva 

efter genomförd undersökning. Undersökningen visade också 

att respondenterna var villiga att söka sig till Facebook i sin 

jakt på information kring högskolestudier. Facebook är både 

lättare att använda än traditionella kommunikationsmetoder 

och öppnar upp för interaktiv tvåvägskommunikation. 

 
HUR BÖR IMF ANVÄNDA FACEBOOK? 
Fokusgruppsintervjuerna visade att sidan var en positiv 

faktor och respondenterna uppvisade ett starkt intresse för 

Facebooksidan. Vidare skapades en bra dialog forskare och 

respondent emellan. Dialogen genererade följande tips till 

hur programansvarige på bästa sätt bör använda Facebook 

för att få så bra respons som möjligt: 

 Sidan måste vara trovärdig för att elever ska 

använda den som ett komplement till högsko-

lans hemsida. 

 Sidan måste modereras så att endast relevant 

material publiceras vilket förhindrar att trovär-

digheten minskar. 

 Sidan måste tydligt informera. För att fungera 

som ett komplement krävs lättillgänglig och 

lättöverskådlig information. Respons på ställda 

frågor måste vara omedelbar för att bibehålla in-

tresset hos respondenterna. 

 Sidan måste uppdateras. Detta är en absolut 

nödvändighet för att uppnå önskvärd trovärdig-

het och intresse. Inte på månadsbasis utan så 

frekvent som möjligt, helst dagligen. 

 Sidan måste vara underhållande. Videoklipp, 

bilder och annat exklusivt material krävs för att 

skapa och bibehålla intresse hos respondenterna.  

Efter genomförd studie visar det sig att Facebook är en 

nödvändig del av IMFs promotionsmix.  Facebook kan 

troligtvis bidra med att öka ansökningssiffran till programmet. 

Därmed rekommenderas IMF avslutningsvis att inkludera 

Facebook i sin promotionsmix snarast möjligt. Det vore synd 

att förbise möjligheterna med Facebook och därmed gå miste 

om potentiella studenter.          
2010-06-03 
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Vi skulle vilja tacka alla respondenter samt Jim Granberg och 

andra lärare på John Bauergymnasiet i Västerås.  
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 Frågor till dig som står eller har stått inför valet av högskolestudier.   

Enkäten omfattar 3 sidor. 

Denna undersökning är en del av vår Magisteruppsats rörande 
Facebook: ett eventuellt promotionsverktyg för Internationella 
Marknadsföringsprogrammet på Mälardalens Högskola i Väs-
terås.  

Alexander Losten & Daniel Nilsson, IMF4 

 

1. Hur gammal är du?  
Ålder:  

2. Är du tjej eller kille?   Tjej       Kille 

3. Vilket program går du just nu? 
Program: 

4. Vilken årskurs tillhör du? 
Åk: 

5. Läser du något/några språk utöver svenska och engelska? 

I så fall vilket/vilka? 

 Ja       Nej 

Språk:  

6. Är du intresserad av att plugga vidare på högskola/universitet? Om nej, hoppa till 

fråga 10! 

 Ja       Nej 

7. Har du övervägt att studera ekonomiska ämnen på högskola? Om nej, hoppa till 

fråga 9! 

 Ja       Nej 

8. 
Vilken ort/vilka orter föredrar du då i första hand? Kryssa för minst ett alternativ! 

 Stockholm  Uppsala   Väs-

terås  Eskilstuna  Borlänge  

 Annan, vilken: 

9.  Skulle du vara intresserad av att plugga utomlands? 
 Ja       Nej 

10.  Har du en Facebooksida? Om nej, hoppa till fråga 17! 
 Ja       Nej 

11. Är du medlem i någon Facebookgrupp? 
 Ja       Nej 

12.  Hur många gånger i veckan loggar du in på din Facebooksida?  1-5   6-10   11-15  

 16-20  21+ ggr/vecka 

 

 Ta ställning till följande påståenden genom att markera med ett kryss på skalan i vilken utsträckning du instämmer eller 

tar avstånd. Svara spontant och tänk inte för mycket.  

                  Tar avstånd (1)      Instämmer helt(6) 

13. Om en vän går med i en Facebookgrupp, blir den intressantare för mig. 1  2  3  4  5  6 

14. Jag följer vad som händer i de grupperna jag är medlem i. 1  2  3  4  5  6 

15. Om det fanns information om högskolestudier jag är intresserad av på Facebook skulle 

jag ta del av den. 

1  2  3  4  5  6 

16. Om en vän tillhör en viss skola eller ett program på Facebook skulle det öka intresset 

för mig. 

1  2  3  4  5  6 

 

 Följande handlar om information du använt/skulle kunna tänka dig att använda när du sökte/söker information kring hög-
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skolestudier. 

 

17. Betygsätt följande informationskanaler i hur mycket du kan tänka dig att 

använda dem vid informationssökning kring högskolestudier.  

A. Högskolans/universitetets egen hemsida  

B. Tryckt material (t.ex. Kurskatalog, reklamblad)  

C. Högskoledagarna 

D. Info från studievägledare/syokonsulent på min gymnasieskola 

E. Kompisar/familj 

F. Facebook eller annan social media (t.ex. Youtube Twitter, Myspace)  

G. Annat: _________________________________________ 

Inte alls (1)                  Väldigt mycket (6) 

A. 1  2  3  4  5  6  

B.  1  2  3  4  5  6  

C.  1  2  3  4  5  6  

D.  1  2  3  4  5  6  

E.   1  2  3  4  5  6  

F.   1  2  3  4  5  6  

G.  1  2  3  4  5  6  

18. Betygsätt hur följande personer i din omgivning påverkar/har påverkat ditt 

val av högskolestudier.   

A. Föräldrar  

B. Syskon 

C. Kompisar 

D. Lärare 

E. Studievägledare 

F. Partner [Har ej ]  

G. Andra: _________________________________________ 

 

 

Inte alls (1)                  Väldigt mycket (6) 

A. 1  2  3  4  5  6  

B.  1  2  3  4  5  6  

C.  1  2  3  4  5  6  

D.  1  2  3  4  5  6  

E.   1  2  3  4  5  6  

F.   1  2  3  4  5  6  

G.  1  2  3  4  5  6   

19. 
Betygssätt hur följande faktorer påverkar/har påverkat ditt val av högskole-

studier. 

A. Närhet till hemmet 

B. Universitetets/högskolans anseende 

C. Universitetets/högskolans ranking 

D. Det sökta programmets inriktning 

E. Möjlighet till studentliv 

F. Tillgång till bostad 

G. Möjlighet till jobb efter utbildning  

H. Kvaliteten på skolans lokaler 

I. Skolans geografiska läge 

J. Campusatmosfären 

K. Familjens acceptans 

L. Vänners val 

M. God kvalité i utlärningsprocessen 

Inte alls (1)                  Väldigt mycket (6) 

A. 1  2  3  4  5  6   

B.  1  2  3  4  5  6  

C.  1  2  3  4  5  6  

D.  1  2  3  4  5  6 

E.   1  2  3  4  5  6  

F.   1  2  3  4  5  6  

G.  1  2  3  4  5  6 

H.  1  2  3  4  5  6   

I.   1  2  3  4  5  6  

J.   1  2  3  4  5  6  

K.  1  2  3  4  5  6 

L.  1  2  3  4  5  6  

M. 1  2  3  4  5  6 

 

20. Om du har övriga kommentarer till enkäten eller materialet, skriv dem här! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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FOKUSGRUPPFRÅGOR 
Frågor kring varje påstående följer direkt efter påståendet. 

INLEDNING 
Vad använder ni Facebook till? (Beror på fråga 8) 

Följer ni vad som händer i grupperna ni är medlem i? Varför/Varför inte? (beror på fråga 9) 

Vad skulle få er att följa vad som händer i en grupp? 

Klickar ni in på ett event om ni blivit inbjudna? 

Om inte, vad skulle få er att göra det? 
 

P
1
: Internets transparens, interaktivitet och minne bidrar till att studenter söker sig till Facebook gällande infor-

mation om högskolestudier.  

Interaktivitet - På Facebook finns möjligheten till tvåvägskommunikation. Tror ni det skulle kunna hjälpa er i sökandet kring hög-

skolestudier. Till exempel att få chatta eller gå in på ett forum med information från någon kursansvarig eller liknande? 

Transparens och minne – Att andra kan kommentera och bidra med information som lagras och sedan finns tillgänglig på Internet 

(Facebook), ökar det trovärdigheten och värdet på det man läser? 

Gör dessa två (räknar upp dem) punkter till att ni skulle kunna söka er till Facebook för att hitta information kring högskolestudi-

er? Varför? 
 

P
2
: Personer exponerade för informationen kring IMF vill ha möjlighet att ge feedback och förslag på förbättring-

ar via Facebook. 

När ni nu fått kika på IMFs Facebookgrupp, är det positivt att man som privatperson kan gå in och ge synpunkter och förslag på 

förbättringar kring den information som finns? Varför? 

Hur viktigt är det för er att man kan göra såhär? (ge feedback, lägga kommentarer, förslag) 
 

P
3
: IMFs närvaro på Facebook bidrar till ökad varumärkeskännedomen och vetskap om erbjudna tjänster. 

Gör den här sidan till att ni mer lär känna IMFs varumärke? 

 Mer än om ni skulle se den i en tidning? 

Tar ni till er informationen om vad som erbjuds på programmet? (kursutbud evenemang etc.) 

 Mer än om ni läser en reklambroschyr? 

Tror ni att ni med hjälp av Facebook skulle komma att känna igen IMFs logotyp mer än om ni såg den i en katalog etc.? 
 

P
4
: Studenter vill kunna kommunicera med likasinnade och programansvariga via sociala medier gällande högsko-

lestudier. 

Underlättar det om man direkt kan kommunicera öppet med programansvarige och andra studenter? 

Känns det bekvämare att kommunicera via Facebook än andra traditionella sätt (telefon, mail, etc.) 

Anser ni att ni skulle ha mer tid för att få fram relevant information via Facebook för att då slippa ta er till skolan eller beställa en 

katalog? 

 Speciellt om man redan är inloggad och är aktiv på Facebook? 

Skulle ni vilja att man kan kommunicera och komma i kontakt med likasinnade (potentiella klasskamrater etc.) på denna Facebo-

oksida? 
 

P
5
: En väl uppdaterad Facebookgrupp, innehållande exklusivt material såsom erbjudanden och videosekvenser, 

ökar intresset för IMF. 

Tycker ni att sidan skall hållas uppdaterad? Varför?  

Erbjudande om besöksdagar, häng med en dag med IMF-studenter, gästföreläsningar (av IMF-studenter själva), skulle detta bidra 

till ökat intresse? 
 

P
6
: Berättelser och intervjuer från ansvariga och tidigare studenter bidrar till ökat intresse och en ger känsla av 

trygghet. 

De intervjuer ni sett på sidan, vad tycker ni om dem? 

Känns de trovärdiga? 

Minskar det osäkerheten/oron kring val av högskolestudier, i detta fall IMF? 

 

ÖVRIGT 

Vad kan ni tänka er att förbättra på Facebooksidan? 

Saknas det något? 

Är det något vi skall ta bort helt? 

Är det något det finns för mycket av? 

Är något otydligt/svårt att förstå?  
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FOKUSGRUPPFRÅGOR MED SVAR 
 

INLEDNING 

Vad använder ni Facebook till? (Beror på fråga 8) 

 

FG1: De flesta i gruppen svarade att de använder Facebook (FB) till att chatta, lägga upp bilder, prata med kompisar och kolla 

vad andra gör. Detta medans andra menade att de inte använde FB i stor utsträckning för att det var för lätt för utomstående att ta 

del av privata saker. En respondent svarade att han endast loggade in någon gång ibland för att gå med i någon grupp eller liknan-

de. 

 

FG2: Denna grupp svarade enhetligt att de använder FB till att fördriva tid. Facebook var endast något som användes när det inte 

fanns något annat att göra. Deltagarna svarade också att det är en bra sida att använda för att hitta folk, exempelvis gamla kompi-

sar. Hålla kontakt med vänner, var även ett svar som uppkom.  

 

FG3: Fokusgrupp tre svarade att FB används för att hålla kontakt med vänner och även använda sig av den så kallade ”väggen” 

för att se vad andra har för sig. Facebook användes också för att hålla sig uppdaterad vad gäller olika evenemang, idrottslag och 

nattklubbar/barer. 

 

FG4: Gruppen svarade att FB används som socialt umgänge. Deltagarna menade att det var där det gick att följa andra människor, 

se vad de gör och se deras festbilder. Samtidigt går det att få reda på om det händer något roligt den kommande helgen.  

 

FG5: Fokusgrupp fem svarade på denna fråga att FB används för att hålla koll på folk de känner samt berätta om sitt egna liv. 

Sidan användes även till att leta reda på folk och skapa kontakter. En respondent menade att även när det inte finns något att göra 

där, sitter man inloggad. 

 

FG6: Denna grupp hade många olika anledningar till använda FB. Medans några använde sidan för att hålla kontakten med vän-

ner och hålla koll på vad andra har för sig, använde några av deltagarna sidan i skolprojektssyfte. Ett annat svar var att använda 

sidan för att se om någon annan hade något kul för sig och då kanske lämna en kommentar.  

 

Följer ni vad som händer i grupperna ni är medlem i? Varför/Varför inte? (beror på fråga 9) 

 

FG1: Denna grupp svarade relativt enhetligt att det beror på vad det är för sorts grupp. En respondent svarade dock att den perso-

nen absolut inte följde vad som händer i grupperna. Svar som förekom var även att om en grupp följdes, glömdes det som stod i 

den bort genast efteråt. En anledning till att följa gruppen var ifall medlemmarna erbjöds presentkort, tävlingar eller dylikt. 

 

FG2: Respondenterna höll med varandra om att det beror på vilken sorts grupp det handlar om. Samtidigt svarade några att gene-

rellt följde de inte vad som sker i gruppen och anledningen till det var att medlemskap i gruppen endast var på skoj. Några svarade 

även att det var ett bra sätt att införskaffa sig information, om gruppen hade ett intressant samtalsämne.  

 

FG3: Gruppen svarade även dem att det beror på vilken grupp det är. Innehåller gruppen något man är intresserad av följs den 

mer. En respondent motiverade att inte följa grupperna med att svara: ”det finns mycket skitgrupper”. 

 

FG4: Fokusgrupp fyra svarade att de följde vissa grupper mer än andra. De som innehöll något intressant följdes mer medans 

andra grupper som inte följdes bara var kul att vara medlem i.  

 

FG5: Denna grupp svarade enhetligt och kort med ett nej. De följer inte vad som händer i grupper de är medlemmar i, möjligtvis 

någon av dem.  

 

FG6: Deltagarna i fokusgrupp sex svarade att de endast följer vad som händer i vissa grupper, medans medlemskap i andra bara är 

för skojs skull. En respondent svarade även att den går med i vissa grupper bara för att vara snäll mot den som skapat gruppen i 

fråga. 

 

Vad skulle få er att följa vad som händer i en grupp? 

 

FG1: Fokusgrupp ett ansåg att det måste finnas något slags erbjudande för att gruppen skall följas. Medlemmarna måste få ut 

något av att följa gruppen. Respondenterna menade att de inte går med utan någon anledning. En respondent använde sig av ett 

exempel där medlemskapet i gruppen kunde vinna honom en Canon-kamera. En respondent uttryckte sig kort med orden ”om man 

får något, så går man med”. 

 

FG2: Deltagarna i denna fokusgrupp svarade att gruppen var tvungen att innehålla bra information. Om gruppen gäller något 

evenemang bidrar det till att deltagarna följer den, men den måste då innehålla välutformad information om tid och plats etcetera. 
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Gruppen i sig måste även skötas aktivt.  

 

FG3: Deltagarna enades snabbt om att om de skulle följa en grupp på Facebook, var den tvungen att hållas uppdaterad samt inne-

hålla intressant information. 

 

FG4: Denna fokusgrupp svarade att Facebookgruppen följs om den är intressant och seriös. Samtidigt måste meddelanden som 

skickas från gruppen vara väl skrivna med bra svenska och felfri grammatik. En respondent uttryckte sig med att gruppen inte får 

skötas av idioter.  

 

FG5: Fokusgrupp fem svarade på frågan innan som bekant att de inte följer vad som händer i grupperna. Dock menade de att det 

som skulle få dem att göra det är om gruppen är intresseväckande. Lotteri och andra diverse tävlingar skulle också bidra till att 

den följs mer frekvent. En respondent menade att det viktigaste för att en grupp skall följas är att den måste innehålla något av 

värde.  

 

FG6: Svaren på denna fråga blev många och det uppstod livlig diskussion. Svaren som yttrades var att Facebookgruppen måste 

hållas uppdaterad och skötas aktivt. Samtidigt måste den innehålla relevant information och gärna bilder. Respondenterna tyckte 

även att diverse kampanjer, tävlingar och erbjudanden skulle bidra till att de följer gruppen. Några respondenter menade att om 

det erbjuds en liten present, oavsett värde, ökar det intresset markant. ”Jag var inne varje dag!” yttrade en respondent på grund av 

att en liten gåva erbjöds. En respondent lade till att om gruppen gällde någon artist, vore ett schema aktuellt. Till sist hävdade en 

respondent att personer ofta skapar grupper utan att lägga ner tid på dem. Detta medför då att den inte följs i stor utsträckning. 

 

Klickar ni in på ett event om ni blivit inbjudna? 

Om inte, vad skulle få er att göra det? 

 

FG1: Respondenterna var till en början oeniga när det gällde denna fråga. Några svarade att de inte bryr sig om event medans 

andra svarade att de klickar in om det är något av intresse. En respondent svarade att hon tackar ja för skojs skull, oavsett event, 

utan att läsa vad eventet gäller. En annan respondent menade också att det gäller att klicka in och tacka ja till inbjudan, annars 

kommer det inga fler inbjudningar så småningom. De lyckades mot slutet dock enas att om de är intresserade av eventet klicka de 

in för vidare information.  

 

FG2: Fokusgrupp två svarade att om inbjudan representerade ett intressant och seriöst evenemang var de villiga att klicka in och 

läsa vidare om det. En respondent svarade även att om en nära vän bjudit lockade det till att läsa vidare om eventet. 

 

FG3: Deltagarna enades snabbt om att de oftast klickar in och läser vidare om eventet oavsett vad det handlar om. 

 

FG4: Fokusgrupp fyra enades även dem snabbt. De svarade dock som enda grupp att de alltid klickar in på event om de blivit 

inbjudna.  

 

FG5: Svaren från respondenterna i denna grupp var olika. Några menade att det berodde på vem som skickat inbjudan och att om 

de känner personen klickar de in på eventet. Andra respondenter svarade att de till en större del klickade in om det gällde någon 

bra artist på någon krog. En respondent svarade att han mestadels ignorerar event. 

 

FG6: På denna fråga svarade deltagarna att de klickar in om det är bra rubricering och om det gäller något de är intresserade av. 

Respondenterna enades även om att det första intrycket är viktigt och rekommenderade en bra bild på inbjudan. 

 

P
1
: Internets transparens, interaktivitet och minne bidrar till att studenter söker sig till Facebook gällande infor-

mation om högskolestudier.  

 

Interaktivitet - På Facebook finns möjligheten till tvåvägskommunikation. Tror ni det skulle kunna hjälpa er i sökandet kring 

högskolestudier. Till exempel att få chatta eller gå in på ett forum med information från någon kursansvarig eller liknande? 

 

FG1: Respondenterna svarade att det framförallt skulle öppna upp möjligheter att söka högskolestudier. Samtidigt tyckte de att 

det känns mer personligt med möjlig tvåvägskommunikation. Under diskussionen hävdade respondenterna även att samtliga hög-

skolor och universitet borde ordna med denna typ av tvåvägskommunikation. Dock menade en respondent att denna möjlighet till 

tvåvägskommunikation kan glömmas bort då Facebook inte är det första som kommer i tanken när det gäller sökandet kring hög-

skolestudier. 

 

FG2: I denna fokusgrupp blev det inte alls lika livlig diskussion kring frågan utan samtliga enades kvickt och gav svar som verk-

ligen och definitivt. En respondent tyckte att detta var bra eftersom det öppnar upp möjligheten får många att ställa frågor om 

saker de undrar över. 

 

FG3: Fokusgrupp tre kom även dem fram till ett snabbt svar. De menade att eftersom denna typ av tvåvägskommunikation är 

möjlig på Facebook verkar det som den perfekta sidan att använda i sökandet kring högskolestudier. En respondent lade även till 
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att det verkade intressant att få chatta med en student.  

 

FG4: Respondenterna kom med olika svar under diskussionen. Några menade att detta endast var bra om det fanns ett intresse, 

medans andra tyckte det var bra eftersom det skiljde sig från att läsa en vanlig broschyr. Det som verkade vara viktigast hos re-

spondenterna var ärlighet. Att personen de interagerar med och svaren de får, är ärliga. Om inte, skulle de känna sig lurade. 

 

FG5: En respondent i denna grupp tyckte inte alls detta verkade bra. Anledningen var att denne inte ville lyssna på någon som 

verkade ”ragga” folk till programmet. Han tyckte den personen han i så fall interagerar med inte bryr sig om hans utbildning,  utan 

endast om att få fler studenter till programmet. En respondent menade att det inte fanns i tankarna att använda Facebook på detta 

sätt.  Efter dessa uttalanden sade inte någon annan deltagare emot och diskussionen gick vidare.  

 

FG6: I fokusgrupp sex var respondenterna desto mer positiva till möjligheterna med tvåvägskommunikation. Alla var eniga att det 

skulle hjälpa dem i sökandet kring högskolestudier. De svarade även att ju mer som finns desto bättre och klargjorde med exempel 

som bilder, chatt etc. 

 

Transparens och minne – Att andra kan kommentera och bidra med information som lagras och sedan finns tillgänglig på 

Internet (Facebook), ökar det trovärdigheten och värdet på det man läser? 

 

FG1: Till denna fråga var respondenterna lite tveksamma. De menade att det som stod måste tas med en nypa salt och att de inte 

kan lita på allt som skrivs. En respondent svarade att hon inte tänkt på det medans en annan sa det var viktigt att jämföra med vad 

som stod på den riktiga hemsidan.  

 

FG2: I fokusgrupp två tyckte respondenterna att det berodde på vad som faktiskt skrivs. Är det många som skriver samma sak är 

det lättare att tro på. De menade också att det kan vara svårt att tro på vissa saker eftersom alla har olika åsikter om vad som är bra 

och dåligt. En respondent menade också, och flera höll med, att om flera skrivit samma sak ökar trovärdigheten.  

 

FG3: Respondenterna svarade här att det berodde på vem som skrivit vad om det är trovärdigt.  De enades om att de ville att 

kommentarer skulle lagras. Detta eftersom de då även kan ta del av om någon skrivit något negativt, vilket ökar trovärdigheten 

enligt respondenterna.  

 

FG4: Här enades respondenterna och svarade kort att det beror på vad som sägs i kommentarerna. 

 

FG5: En respondent svarade att det inte går att veta vad som är sant av det som skrivs. En annan fortsatte med att det inte går att 

låta vem som helst skriva kommentarer utan det måste hållas under uppsikt. Detta för att det inte skall lagras kommentarer som 

egentligen inte hör till ämnet och så vidare. ”Om det inte funkar, ändra på det” yttrade en respondent som sista ord kring frågan. 

 

FG6: När denna fråga ställdes uppstod bra diskussion, efter visst övervägande hos respondenterna. Respondenterna enades om att 

det är bra att kommentarer och dylikt lagras. Detta för att de då kan se om någon annan redan ställt en fråga eller skrivit en kom-

mentar som en själv tänkt skriva och i så fall slipper det. Ett krav från respondenterna var dock att detta måste vara tydligt och 

snyggt uppställt. Till sist tyckte de även att det måste hållas under någon form av uppsikt så att det som skrivs bidrar med relevant 

information. 

 

Gör dessa två (räknar upp dem) punkter till att ni skulle kunna söka er till Facebook för att hitta information kring högskole-

studier? Varför? 

 

FG1: Gruppen svarade här att om de skulle kunna söka sig till Facebook måste de först och främst veta att det faktiskt finns in-

formation där. En respondent svarade att han använder Google när det kommer till högskolestudier. Därför vore det bra om IMF 

marknadsför sig att gruppen finns på Facebook. En länk till Facebook för vidare information rekommenderades också av respon-

denterna. Vidare menade de att det är viktigt med chattfunktionen så de kan komma i direktkontakt med personer med relevant 

information. Chatt gör även att de får snabbt svar på sina frågor vilket troligtvis bidrar till att personer ställer fler frågor. Ett forum 

kan knappast svara på alla frågor som en potentiell student har, enligt respondenterna. 

 

FG2: En respondent svarade att det inte var aktuellt att endast söka sig till Facebook medans en annan bara tyckte det verkade 

intressant om det var länkat från den riktiga skolhemsidan. 

 

FG3: I fokusgrupp tre skapades ingen direkt diskussion kring frågan. En respondent svarade att dessa två punkter skulle göra det 

lättare, samtidigt som en annan tyckte att det skulle vara intressantare, att söka information kring högskolestudier på Facebook. De 

andra deltagarna nickade endast jakande.  

 

FG4: Respondenterna tyckte här att det inte endast gick att använda Facebook men dock som ett komplement. De kom även fram 

till att det först och främst måste läggas upp en länk till FB på högskolans hemsida.  

 

FG5: I fokusgrupp fem svarade en respondent att tanken gick att leka med. För en annan respondent blev det aktuellt om andra 
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gjorde samma sak. Till slut enades fokusgruppen om att det är bra om allt finns samlat på ett och samma ställe. 

 

FG6: Här skapades livlig diskussion bland samtliga respondenter. En respondent svarade att det inte skulle hindra sökandet efter-

som Facebook idag är stort, medans en annan tryckte på att det måste länkas från högskolans hemsida då det är där man tittar 

först. Ett annat svar var att det känns mer vardagligt med FB eftersom det finns nära till hands, alltid är tillgängligt och användar-

vänligt. Enligt respondenten kanske detta göra att man mera förstår det som skrivs, att informationen ligger på ens egen nivå. 

 

P
2
: Personer exponerade för informationen kring IMF vill ha möjlighet att ge feedback och förslag på förbättring-

ar via Facebook. 

 

När ni nu fått kika på IMFs Facebookgrupp, är det positivt att man som privatperson kan gå in och ge synpunkter och förslag 

på förbättringar kring den information som finns? Varför? 

 

FG1: De flesta respondenterna tyckte det var bra att synpunkter kan lämnas. Både bra och dåliga skall uppmärksammas. En re-

spondent menade på att eftersom det är dem som skolan/programmet vänder sig till är det bra att de kan yttra sina synpunkter. 

Dock menade en respondent att endast personer som går på skolan skall skriva för att eliminera risken för att utomstående skriver 

och gissar kring saker de inte vet hur de fungerar. De föreslog att rättigheten att skriva skall begränsas till personer som har kun-

skap om relevant information. 

 

FG2: I fokusgrupp två enades samtliga respondenter i att det var bra. Detta för att de då får fram vad de vill säga. 

 

FG3: Samma sak i denna grupp. Respondenterna enades i att det var bra. En respondent lade till ”all kritik är bra kritik” och ”det 

kan bara bli bättre”, innan diskussionen gick vidare till nästa fråga. 

 

FG4: Respondenterna i denna fokusgrupp ställde sig lite tveksamt till frågan. En respondent menade att det kan bli jobbigt för de 

som hanterar materialet. Det är viktigt att det hålls seriöst och att innehållet kontrolleras. 

 

FG5: Deltagarna kom fram till att detta endast var bra om programansvarige verkligen tar till sig vad som skrivs. Samtidigt måste 

det som skrivs ses över så det är relevant information. De krävde även att gruppen innehåller hög aktivitet. Om det endast är en 

synpunkt skriven, eller ingen alls, är det ingen som bryr sig. 

 

FG6: Här tyckte samtliga att det var bra. En respondent svarade även att deras synpunkter är viktiga så att skolan/programmet vet 

vad som efterfrågas och vad potentiella studenter tycker. De andra instämde med att nicka.  

 

Hur viktigt är det för er att man kan göra såhär? (ge feedback, lägga kommentarer, förslag) 

 

FG1: I fokusgrupp ett tyckte respondenterna att det var bra och viktigt att kunna ge feedback. Dock tyckte de att det ofta känns 

som att ingen läser det, därför uppmanade de till att de som läser ger respons på vad som skrivits. En respondent svarade även att 

det inte bara är bra för de utomstående att kunna ge feedback och dylikt. Det är även bra för skolan att få veta vad personer tycker.  

 

FG2: Samtliga respondenter höll med när en respondent svarade att det var viktigt att kunna ge feedback och komma med förslag. 

Ingen utförlig diskussion utformades.  

 

FG3: Respondenterna i denna grupp tyckte alla att det var viktigt. En respondent menade att det går att se om fler undrar samma 

sak, vilket gör att man inte känner sig så ensam.  

 

FG4: Under denna fråga utvecklades bra diskussion. Respondenterna menade att detta är väldigt viktigt. Om det inte skulle gå att 

lämna feedback eller kommentarer kanske skolan/programmet lurar sig själva att allt är bra. Dock kom respondenterna fram till att 

det måste skrivas seriösa förslag på förbättringar för att det skall uppmärksammas. Om någon kommer med ett förslag på förbätt-

ring ville respondenterna se någon form av omröstning för att se om fler tyckte det var något att ta till sig. 

 

FG5: Denna fokusgrupp tyckte att det berodde på hur materialet ser ut. Ser det bra ut behövs inte möjligheten till att ge feedback. 

Respondenterna kom dock med förslag och använde videoklippen som exempel. Det bästa vore om det gick att kontakta perso-

nerna i filmerna och lämna feedback, kommentarer och frågor. Personerna i filmerna lägger sedan upp någon form av Q&A. 

 

FG6: Fokusgrupp sex svarade att detta var viktigt och att det är kommentarer och feedback från andra som intresserar. Om svar 

ges på feedback som lämnats ges en känsla av uppmärksamhet. Respondenterna menade också att svar på feedback bidrar till ett 

bra bemötande, vilket gör att de skulle komma tillbaka till Facebookgruppen. 

 

P
3
: IMFs närvaro på Facebook bidrar till ökad varumärkeskännedomen och vetskap om erbjudna tjänster. 

 

Gör den här sidan till att ni mer lär känna IMFs varumärke? 

 Mer än om ni skulle se den i en tidning? 
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FG1: Här svarade respondenterna att sidan kändes bättre än en tidning. De ansåg dock att sidan, och då framförallt intervjuerna, 

innehöll för lite information om själva studierna. De föreslog även flikar där informationen om studierna var uppdelad så det gick 

att välja beroende på vilken sorts information som var aktuell.  

 

FG2: I denna grupp uppstod ingen direkt diskussion. En respondent svarade att det kändes mer personligt med denna sida än en 

tidning. De andra instämde endast. 

 

FG3: Flera respondenter utbrast samtidigt ett starkt ja medans andra endast nickade. Även här svarade respondenterna att sidan 

känns mer personlig än en tidning. 

 

FG4: Inte heller här uppstod livlig diskussion. En respondent svarade endast med ett ja och ingen annan ville säga emot. 

 

FG5: Respondenterna i den här gruppen var oeniga. Ungefär hälften svarade ja medans den andra hälften sade emot. Inget utför-

ligt svar gavs från respondenterna. 

 

FG6: I fokusgrupp sex yttrade några respondenter ett ja, medans andra bara instämde. En svarade även att den här sidan känns 

mer informativ och utförlig än en annons i en tidning. 

 

Tar ni till er informationen om vad som erbjuds på programmet? (kursutbud evenemang etc.) 

 Mer än om ni läser en reklambroschyr? 

 

FG1: Frågan slogs ihop med efterföljande för att åstadkomma bra flyt i diskussionen. 

 

FG2: Respondenterna svarade här att det inte berodde på om det användes en reklambroschyr eller Facebooksida. Det som av-

gjorde om de skulle ta till sig information var ifall de själva var intresserade. Passar det som skrivs in på deras intresse tar de till 

sig informationen. 

 

FG3: Här tyckte deltagarna att de mer skulle ta till sig information från Facebooksidan. Speciellt eftersom privatpersoner har 

möjlighet att delge information. För en respondent blev informationen intressant eftersom den kommer från andra studenter, vilket 

han annars var tvungen att vänta till ”öppet hus” för. 

 

FG4: I denna grupp uppstod bra diskussion kring frågan. Respondenterna ansåg sig ta till sig mer information från Facebooksi-

dan. Detta eftersom de endast sa sig skumma igenom reklambroschyrer utan att riktigt läsa dem. En respondent svarade ”reklam är 

reklam” och menade därpå att därför tar man inte till sig det. Respondenterna enades i slutändan om att Facebook inte ses som 

riktig reklam. 

 

FG5: Även i denna grupp uppstod bra diskussion. Gruppen enades till viss del om att de mer skulle ta till sig information på Fa-

cebook eftersom det känns med jordnära. En respondent hävdade att hederlig reklam inte känns äkta. Anledningen till det är att 

det endast står positiva saker och ingenting negativt. En annan respondent lade dock till att det måste granskas av läsaren själv. 

Detta då vissa personer kanske inte vågar skriva vad de tycker eftersom det då kan tas bort av gruppadministratören. Vilket leder 

till att det då, även på Facebook, bara står positiva saker. 

 

FG6: Här svarade de flesta respondenter ja, medans en tyckte det var sak samma. De andra menade att det är roliga att läsa elek-

troniskt än på papper. En respondent tyckte även att det var lättare att ta till sig information på Facebook eftersom det alltid är 

tillgängligt. 

 

Tror ni att ni med hjälp av Facebook skulle komma att känna igen IMFs logotyp mer än om ni såg den i en katalog etc.? 

 

FG1: När fokusgruppen blev ställd denna fråga blev det delade meningar. De flesta av respondenterna tyckte att katalogen skulle 

vara bättre. De ansåg att det är där de tittar mest och det är den som skall öppna intresset. Efter det skulle de söka sig ti ll Facebo-

ok. En respondent tyckte rakt tvärt emot. Först skapas intresse på Facebook, därefter skulle de leta reda på en katalog. Själva kata-

logen, tyckte respondenten, skall finnas tillgänglig på internet.  

FG2: Här blev det ingen diskussion alls mellan respondenterna. De enades snabbt och svarade kort, ja. 

 

FG3: I fokusgrupp tre blev det inte heller någon vidare diskussion kring frågan. De enades dock om att det var rätt jämställt mel-

lan Facebook och exempelvis en katalog när det kom till att känna igen IMFs logotyp.  

 

FG4: Några av respondenterna svarade på denna fråga, precis som i fokusgrupp tre, att det var lika mellan de två. Andra svarade 

endast med ett vet ej. Diskussionen fortsatte med nästa fråga relativt snabbt. 

 

FG5: Respondenterna menade på denna fråga att de skulle känna igen IMFs logotyp mer på Facebook eftersom de oftast sitter vid 

internet. Inte heller här utvecklades utförlig diskussion. 
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FG6: På denna fråga svarade deltagarna att de skulle känna igen logotypen på Facebook om den syntes ofta. En respondent ville 

även att logotypen skulle synas på sidorna på Facebook tillsammans med andra så kallade banners, just för att göra den igenkänn-

bar. Detta svar gjorde att samtliga deltagare nickade jakande eller instämde med ett ja. En respondent uttryckte att om logotypen 

exponeras tillräckligt många gånger gör det till att han till slut undersöker vad den står för eller betyder. 

 

P
4
: Studenter vill kunna kommunicera med likasinnade och programansvariga via sociala medier gällande högsko-

lestudier. 

 

Underlättar det om man direkt kan kommunicera öppet med programansvarige och andra studenter? 

 

FG1: Enligt respondenterna i fokusgrupp ett var detta det bästa med hela sidan. En respondent uttryckte sig med orden ”sjukt bra” 

och ”det kan inte finnas något bättre. Några var väldigt positiva men andra tyckte att detta endast är bra om den programansvarige 

verkligen vill kommunicera. Det diskuterades även osäkerhet kring hur de skall veta om det verkligen är den programansvarige 

som kommunicerar. 

 

FG2: Respondenterna var desto bättre på att diskutera denna fråga än tidigare. Här menade respondenterna att det kan vara bra om 

andra får ta del av kommunikationen för att få reda på frågor de själva hade velat ställa. Dock var en respondent tveksam. Detta 

för att hon inte ville att privata frågor skulle synas för utomstående. Dock enades samtliga i gruppen att om det informationsmäs-

sigt håller hög klass är det bra med möjligheten att kunna kommunicera direkt med programansvarige och andra studenter. 

 

FG3: På denna fråga utvecklades ingen vidare diskussion. En respondent svarade dock att det underlättar eftersom man då slipper 

gå på öppet hus eller ta kontakt på annat sätt. 

 

FG4: I denna grupp gillades detta av respondenterna. Det utvecklades ingen lång diskussion utan samtliga svarade ja. Däremot 

menade en respondent att det troligtvis inte kommer vara full chattaktivitet varje dag. 

 

FG5: Fokusgrupp fem gillade möjligheten att kunna direktkommunicera med programansvarige och andra studenter, men endast 

på ett villkor. Att det fungerar och att de man kommunicerar med tar sig tid och svarar. 

 

FG6: Respondenterna gillade denna möjlighet starkt. En respondent yttrade orden ”helt klart”. Det som vägde tyngst var möjlig-

heten att kunna direktkommunicera med andra studenter. Detta för att det skulle kännas mer vardagligt att fråga hur det fungerade 

med studier och dylikt på skolan och programmet.  

 

Känns det bekvämare att kommunicera via Facebook än andra traditionella sätt (telefon, mail, etc.) 

 

FG1: På denna fråga diskuterades det livligt. Respondenterna enades i att chatt på Facebook var bäst. E-post var inte långt efter 

men de tyckte att det tar lite för lång tid att skicka ett e-postmeddelande och sedan behöva vänta på svar. Det var den snabba re-

sponsen som gjorde att chatt blev vinnare i diskussionen. Respondenterna tyckte även att chatt var bättre än telefon eftersom tele-

fon kan medföra viss nervositet. Här tyckte respondenterna även att en chattfunkion som ibland finns tillgänglig på Aftonbladets 

hemsida skulle passa. Den funktionen innebär att flera kan gå samtidigt och kommunicera med en person som svarar, i detta fall 

programansvarige.  

 

FG2: I denna grupp yttrades olika svar. De flesta respondenter svarade att det kändes bekvämare medans någon tyckte att det var 

lika bekvämt oavsett vilket sätt som valdes. En sista respondent använda rädsla som argument och menade att många är blyga och 

inte vågar ringa och därför hellre skulle använda Facebook.  

 

FG3: Även här uppstod bra diskussion. Respondenterna svarade att detta var bra eftersom det gör att de får ett snabbt svar på en 

ställd fråga. Det blir ingen lång väntetid, vilket kan förekomma när det gäller e-post och telefonkö. En respondent menade även att 

det känns bättre att kommunicera på Facebook eftersom det då inte behöver vara lika formellt som via telefon eller i person. 

 

FG4: I fokusgrupp fyra enades deltagarna snabbt och svara med ett högt och tydligt ja. De svarade att det framförallt är lättare. En 

respondent fyllde i att han inte orkar åsidosätta tid för att ringa. Det andra respondenterna gillade hans svar och log. 

 

FG5: Respondenterna tyckte alla att det var bekvämare att använda Facebook. En respondent menade att det var mycket lättare än 

att ringa. De andra nickade endast jakande. 

 

FG6: Här skapades livlig diskussion. Respondenterna kom fram till flera olika svar. En menade på att han hellre skickar sms eller 

använder chattfunktionen MSN Messenger. Andra tyckte att det berodde på vad de skall göra. En respondent tyckte att Facebook 

var bättre för att fler då kan ta del av frågor och dylikt och därmed hjälpa till att svara. En annan tyckte att Facebook kändes tryg-

gare och enklare än telefon eftersom hon då inte behöver tänka ut i förväg vad hon skall säga eller fråga. 

 

Anser ni att ni skulle ha mer tid för att få fram relevant information via Facebook för att då slippa ta er till skolan eller bestäl-
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la en katalog? 

 Speciellt om man redan är inloggad och är aktiv på Facebook? 

 

FG1: Denna fråga bidrog till diskussion med flera olika svar. En respondent svarade här att han först och främst måste veta om 

det finns information på Facebook, därefter är det lättare att avsätta tid för informationssökning. En annan respondent menade att 

det finns mer tid för det eftersom all information är samlad på ett ställe, medans en annan yttrade att hon hellre bläddrar i en kata-

log. Detta för att när hon väl var inne på Facebook var det för att kommunicera med kompisar, inte söka efter högskolestudier. 

 

FG2: I denna grupp kom respondenterna fram till att de skulle ha mer tid för informationssökning om det fanns information på 

Facebook. Detta eftersom de annars måste avsätta eller ta sig tid för att leta information. En respondent sade: ”eftersom jag ändå 

sitter vid datorn kan jag kolla upp det”. Ingen av respondenterna sade emot.  

 

FG3: Respondenterna diskuterade inte alls kring frågan utan en svarade kort ja medans de andra bara nickade jakande.  

 

FG4: I fokusgrupp fyra var de mer entusiastiska till frågan. De utbrast ett starkt ja. En respondent avslutade med att tycka det är 

mycket lättare att ha tid för att söka information på Facebook. 

 

FG5: Samma sak här. Respondenterna enades i ett starkt ja och tyckte samtidigt att det skulle vara mycket lättare att få tid till 

informationssökning på internet. 

 

FG6: Respondenterna tyckte alla lika. Det var helt klart lättare att få tid till att söka information om högskolestudier på Facebook. 

En respondent lade till att detta speciellt gällde om det handlade om studier i en annan stad.  

 

Skulle ni vilja att man kan kommunicera och komma i kontakt med likasinnade (potentiella klasskamrater etc.) på denna Fa-

cebooksida? 

 

FG1: Till denna fråga var några av respondenterna tveksamma. En menade på att han inte söker ett visst program för att kompisar 

gör det, han var inte heller intresserad av vad andra söker. Andra tyckte dock att det verkade bra för att lättare komma i kontakt 

med nya människor som tänker likadant. 

 

FG2: I denna grupp tyckte samtliga respondenter att det skulle vara bra. En respondent menade att det vore extra bra efter antag-

ningsbeskedet kommit. En annan yttrade kort ”absolut”. 

 

FG3: Respondenterna enades och tyckte att det verkade som en bra idé. De svarade också att det speciellt vore bra om skolan låg i 

någon annan stad. Då kunde de prata med varandra innan för att sedan resa tillsammans. 

 

FG4: Här tyckte respondenterna att det förvisso var en bra idé, men det som lockade mest var att kunna kommunicera med pro-

gramansvarige och andra studenter som redan går programmet. Någon utförlig diskussion ägde inte rum kring denna fråga.  

 

FG5: Desto bättre diskussion kring frågan uppstod i denna fokusgrupp. Respondenterna tyckte det verkade riktigt praktiskt. De 

menade på att när det gäller boende kan det vara extra aktuellt att komma i kontakt med potentiella klasskamrater. En respondent 

tryckte dock på att sidan måste hållas uppdaterad så den inte endast ockuperas av gamla studenter. 

 

FG6: I fokusgrupp sex blev diskussionen dock kortare. De svarade kort ja och en respondent lade till att det var aktuellt om man 

som ny student inte känner någon. Efteråt gick diskussion snabbt vidare.  

 

P
5
: En väl uppdaterad Facebookgrupp, innehållande exklusivt material såsom erbjudanden och videosekvenser, 

ökar intresset för IMF. 

 

Tycker ni att sidan skall hållas uppdaterad? Varför? 

 

FG1: En respondent yttrade att sidan inte får uppdateras allt för ofta, då det kan upplevas att informationen blir överflödig. En 

annan respondent tyckte det var väldigt viktigt. Det får inte ligga uppe gammal, ickerelevant information. Respondenterna enades 

sedan om att sidan måste uppdateras konsekvent och minst en gång inför varje termin. Ett exempel var att använda samma perso-

ner vid återkommande tillfällen för att se utvecklingen. 

 

FG2: I fokusgrupp två blev svaren mer annorlunda. En av respondenterna tyckte att media så som videoklipp inte behöver uppda-

teras, medan en annan tyckte det var viktigt. Däremot måste sidan hanteras aktivt så att intrycket av att sidan är fräsch och infor-

mationen färsk, ges till de som läser.  

 

FG3: En respondent svarade att det var om den inte hålls uppdaterad och bara innehåller gammal information, är det ingen idé att 

ha den. De andra respondenterna höll med. Det är även viktigt att lägga upp nya videoklipp tyckte en respondent. Gärna fler olika 

åsikter om samma land. 
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FG4: Även här tyckte respondenterna att sidan skall hållas uppdaterad. Det är viktigt med ny information. En respondent svarade 

även att eventen som finns på sidan måste vara uppdaterade. Även event som gäller hela MdH borde läggas upp på sidan. 

 

FG5: Denna fokusgrupp tyckte även den att sidan skall hållas uppdaterad, annars är det inte värt att ha den. Speciellt kursutbud 

och videoklipp skall hållas uppdaterat. En respondent ville även se information om alla kurser som erbjuds på programmet. De 

andra instämde. 

 

FG6: Respondenterna tyckte här att det var viktigt, annars slutar de besöka sig till sidan. En respondent menade också att om 

sidan inte hålls uppdaterad minskar trovärdigheten.  

 

Erbjudande om besöksdagar, häng med en dag med IMF-studenter, gästföreläsningar (av IMF-studenter själva), skulle detta 

bidra till ökat intresse? 

 

FG1: Kring denna fråga yttrades olika svar. En respondent menade att detta endast är bra för de som verkligen är intresserade av 

programmet, medans en annan tyckte det kunde hjälpa de som inte riktigt vet vad man ska välja, men kanske ändå överväger att 

välja programmet. Detta kunde även ses som intresseväckande hos en respondent. I övrigt höll de andra respondenterna med tidi-

gare uttalanden.  

 

FG2: Även här yttrades olika svar. En respondent svarade kort ”absolut”, medans en annan endast tror detta bidrar om intresse för 

programmet finns. Ingen vidare diskussion utvecklades. 

 

FG3: Denna grupp tyckte att detta skulle bidra till ökat intresse. Framförallt skulle de öka vetskapen om just sådana evenemang, 

om det fanns på Facebook. Det skulle även bli lättare och gå snabbare att få reda på diverse evenemang. 

 

FG4: Här uppstod bra diskussion med flera involverade. Respondenterna tyckte att det skulle vara bra om det fanns sådana eve-

nemang och att det definitivt skulle öka intresset. En respondent menade dock att risken finns att många säger att de skall besöka 

evenemanget men sedan inte dyker upp. Detta kan då kännas bittert för de som anordnat evenemanget. Ett exempel var att besöka-

re måste ringa för att bekräfta att de verkligen kommer.  

 

FG5: I fokusgrupp fem var svaren lite tveksamma och ett svar som förekom från flera var ”tror det”. En respondent menade dock 

att det är bra om det finns, annars kan det svårt att veta att evenemangen ens existerar. 

 

FG6: Respondenterna tyckte att det skulle bidra med ökat intresse eftersom de blir personligt inbjudna på Facebook. De tyckte 

även att det skulle vara lättare att veta om evenemangen om de blev inbjudna till evenemanget.  

 

P
6
: Berättelser och intervjuer från ansvariga och tidigare studenter bidrar till ökat intresse och en ger känsla av 

trygghet. 

 

De intervjuer ni sett på sidan, vad tycker ni om dem? 

 

FG1: Fokusgruppen diskuterade livligt kring videoklippen. Respondenterna tyckte att de skulle innehålla mer fördjupad informa-

tion och kanske vara filmade i landet det pratades om. Ett annat exempel var att visa en förkortad video från en heldag i skolan. En 

respondent ville även få lite mer utförlig information om studenterna som valde att studera utomlands. I övrigt tyckte responden-

terna att videoklippen verkade oproffsiga, tråkiga och innehöll för lite bilder och information. De tryckte på att det är viktigt med 

första intryck och hög bild- och ljudkvalité för att orka se hela videoklippet. En respondent tyckte också att enkelheten var viktig 

så att informationen var lätt att förstå. En annan tyckte att det saknades verklighetsanknytning. Ett exempel var att använda kortare 

videoklipp som introduktion. De som vill kan sedan se en fördjupad video på cirka 30 minuter. Att anpassa videoklippen efter den 

som blir intervjuad var ett även det ett förslag. En respondent lade till att det inte behöver vara high-tech utan mera satsa på bra 

information. Till sist yttrade en respondent angående high-tech: ”Det får inte hoppa fram rosa kaniner och sånt” 

 

FG2: Respondenterna tyckte att intervjuerna var bra och intressanta. Dock saknades det djupare information. De kom med exem-

pel på förbättringar som att göra några korta klipp i intresseväckande syfte och sedan några längre för de som ville ha mer utförlig 

information. Finns det endast långa klipp, finns det de som inte orkar lyssna. Ett annat exempel var att bidra med en länk som gav 

vidare information. 

 

FG3: I fokusgrupp tre uppstod inte lika bra diskussion som i tidigare grupper. En respondent tyckte att det krävdes lite djupare 

information och en annan tyckte att intervjuerna skulle innehålla fler frågor. De andra nickade endast jakande.  

 

FG4: Bra diskussion kom även från denna grupp. Deltagarna tyckte övergripande att intervjuerna var tråkiga och föreslog att de 

skulle filmas i roligare miljö, kanske utomhus med lite grönt i bakgrunden. I övrigt var det bra information men de hade gärna sett 

någon form av bildspel om landet intervjun handlade om.  
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FG5: En respondent uttryckte orden ”inget i världsklass”. Andra respondenter tyckte dock att intervjuerna var lagom långa men 

efterfrågade mer information om själva programmet och mindre om utlandsstudier. I övrigt uppstod ingen utförlig diskussion. 

 

FG6: Fokusgrupp sex saknade även den, bilder. Respondenterna gillade uppdelningen av frågor, vilket gjorde intervjun lättare att 

följa. Det blev även lättare hålla koll på vilken fråga som besvarades. De avslutade dock med att önska fler besvarade frågor och 

bilder. 

 

Känns de trovärdiga? 

 

FG1: Kring denna fråga var respondenterna oeniga vilket medförde fortsatt bra diskussion. Några respondenter tyckte att inter-

vjuerna måste vara proffsigt utförda för att inge trovärdighet. En annan menade istället att om video är hemmagjord verkar den 

mer trovärdig och mindre uppgjord i förväg. Ett exempel var att personen filmar sig själv i landet intervjun handlar om. En annan 

respondent skulle inte bli imponerad om intervjun var proffsig och efterfrågade mer information och mindre effekter. Det efterfrå-

gades även bilder på skolan och studentboende samt lite humor. Tydlighet och enkelhet var viktigt för majoriteten av responden-

terna. En sak fokusgruppen tillslut enades om, var kravet på bra ljud i videoklippen. 

 

FG2: På denna fråga uppstod ingen diskussion alls. Två respondenter svarade ja, medans de andra inte sade emot och diskussio-

nen gick vidare.  

 

FG3: Inte heller här uppstod diskussion. Respondenterna enades om att intervjuerna var trovärdiga. 

 

FG4: Respondenterna i denna grupp var inne på samma spår som några i fokusgrupp ett. Intervjuerna måste se proffsigare ut, då 

ökar trovärdigheten. I övrigt hade de inga fler synpunkter. 

 

FG5: Här tryckte respondenterna på fler bilder. Intervjuerna var trovärdiga, men fler bilder skulle förtydliga att det som sades 

verkligen är sant. En respondent frågade dock om Alexander verkligen varit i Barcelona, vilket kan tolkas som att det måste job-

bas på trovärdigheten.  

 

FG6: Inte heller här uppstod diskussion. Svaret blev endast ett enhetligt ”ja” innan diskussionen gick vidare. 

 

Minskar det osäkerheten/oron kring val av högskolestudier, i detta fall IMF? 

 

FG1: Denna fråga ställdes aldrig. 

 

FG2: Fokusgruppen tyckte att det minskade osäkerheten. Det var betryggande att se hur studenter har och har haft det, både på 

programmet och utomlands. De ansåg att intervjuerna tar bort den värsta oron.  

 

FG3: Respondenterna tyckte inte direkt att intervjuerna minskar någon oro eller säkerhet. Däremot gjorde de så respondenterna 

fick upp ögonen för vad IMF egentligen är.  

 

FG4: I denna grupp uppstod bra diskussion. Några menade att intervjuerna kan minska oro och osäkerhet. Andra respondenter 

tyckte intervjuerna var bra men att det inte räcker för att inge trygghet. Det krävs mer informationssökning för att känna sig trygg.  

 

FG5: I fokusgrupp fem kom respondenterna fram till att osäkerheten låg i att inte veta vad som sker efter studierna. Intervjuerna 

kunde ge en form av trygghet men den största oron låg i att ingen berättade vad som händer efter studierna.  

 

FG6: När frågan ställdes svarade respondenterna att det bidrar till trygghet eftersom det delges relevant information. En respon-

dent tyckte att om det finns mycket information på sidan kan det lugna en rätt mycket. De andra respondenterna instämde endast.  

 

ÖVRIGT 

Vad kan ni tänka er att förbättra på Facebooksidan? 

 Saknas det något? 

 

FG1: Fokusgrupp ett hade mycket att säga på denna fråga. Det respondenterna saknade var en redogörelse för alla kurser på pro-

grammet, vad studenter som går IMF-programmet tycker och hur studieupplägget ser ut. Flera respondenter ville även se länkar 

till vidare information, veta hur ett schema ser ut och om det innebär mycket studier hemma att gå IMF-programmet. En respon-

dent tryckte på att han ville veta utförligt vad som sker i klassrummet. Det intresserade inte honom att veta vad som sker efter 

studierna, utan vad som händer under hans tid på IMF-programmet. 

 

FG2: Lika livlig diskussion kring denna fråga uppstod inte i fokusgrupp två. Här kom respondenterna endast med korta svar där 

de efterfrågade campusbilder och bilder från utlandsstudierna. 

 

FG3: Fokusgrupp tre tyckte först och främst att sidan och videoklippen måste bli roligare. Den måste väcka mer intresse och 
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innehålla fler bilder. En respondent tyckte även att sidan verkade lite stram och ville se lite mer avslappnat innehåll gällande in-

tervjuer etcetera. 

 

FG4: Det första som yttrades här var att det krävdes snyggare logotyp på sidan. En logotyp som väcker mer intresse. Responden-

terna tyckte även att det är viktigt att huvudsaklig information är lättöverskådligt och lättillgängligt.  

 

FG5: Respondenterna i denna grupp tyckte det viktigaste var att det finns vettig information på sidan. De skulle även vilja se 

filmade seminarier eller föreläsningar på sidan. Detta för att kunna skapa sig en bild av hur det är att gå IMF-programmet. 

 

FG6: Respondenterna ville se lite mer konkret information om hur det är att gå IMF-programmet och på MdH. Det viktiga är att 

förtydliga sin nisch så inte gruppen blir som alla andra, om fler skolor, eller program skapar Facebookgrupper. Detta för att  de 

som vill gå programmet verkligen hittar rätt. De föreslog också filmer, gjorda av studenterna själva, där de beskriver och visar hur 

en typisk dag på programmet ser ut och vad den innehåller.  

 

Är det något vi skall ta bort helt?  

Är det något det finns för mycket av? 

Är något otydligt/svårt att förstå?  

Övriga kommentarer? 

 

FG1: En respondent varnade för att sidan kan bli för stor. Den måste hållas i sådan storlek att den kan hållas i gott skick. Detta för 

att det inte skall gå överstyr med ickerelevant information. En respondent önskade mycket flikar innehållande diverse information.  

 

FG2: Nej 

 

FG3: Nej, det mesta är relevant. Se till att hålla sidan uppdaterad och intressant! 

 

FG4: Respondenterna tyckte att funktionen där utomstående kan gå in och skriva på den så kallade ”väggen” skulle tas bort. En-

dast gruppadministratören skall kunna skriva på sidan. Detta för att säkerställa att det som skrivs är seriös information. ”Är man 

medlem vill man se vad ni skriver”. 

 

FG5: Nej 

 

FG6: Nej 
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ENKÄTSVAR 
Fokusgrupp 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 2,3 2,3 2,3 

2 4 1,8 1,8 4,1 

3 6 2,7 2,7 6,8 

4 4 1,8 1,8 8,7 

5 4 1,8 1,8 10,5 

6 6 2,7 2,7 13,2 

999 190 86,8 86,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

Ålder 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 16 21 9,6 9,6 9,6 

17 59 26,9 26,9 36,5 

18 94 42,9 42,9 79,5 

19 36 16,4 16,4 95,9 

20 1 ,5 ,5 96,3 

999 8 3,7 3,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

Kön 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 76 34,7 34,7 34,7 

2 143 65,3 65,3 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Årskurs 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 43 19,6 19,6 19,6 

2 79 36,1 36,1 55,7 

3 93 42,5 42,5 98,2 

999 4 1,8 1,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Intr. av att plugga vidare 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 166 75,8 75,8 75,8 

2 44 20,1 20,1 95,9 

999 9 4,1 4,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Ekonomiska ämnen 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 62 28,3 28,6 28,6 

2 104 47,5 47,9 76,5 

999 50 22,8 23,0 99,5 

9999 1 ,5 ,5 100,0 

Total 217 99,1 100,0  

Missing System 2 ,9   

Total 219 100,0   

 

Utlandsstudier 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 127 58,0 58,0 58,0 

2 43 19,6 19,6 77,6 

999 49 22,4 22,4 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Facebooksida 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 197 90,0 90,0 90,0 

2 18 8,2 8,2 98,2 

999 4 1,8 1,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

 

Medlem i FB-grupp 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 184 84,0 84,0 84,0 

2 14 6,4 6,4 90,4 

5 1 ,5 ,5 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

 

Inloggningar/V 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 31 14,2 14,2 14,2 

2 16 7,3 7,3 21,5 

3 27 12,3 12,3 33,8 

4 26 11,9 11,9 45,7 

5 100 45,7 45,7 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Ökat intr. pga. vän i FB-grupp 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 30 13,7 13,7 13,7 

2 23 10,5 10,5 24,2 

3 53 24,2 24,2 48,4 

4 55 25,1 25,1 73,5 

5 23 10,5 10,5 84,0 

6 17 7,8 7,8 91,8 

999 18 8,2 8,2 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

Följer gruppaktivitet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 90 41,1 41,1 41,1 

2 60 27,4 27,4 68,5 

3 33 15,1 15,1 83,6 

4 15 6,8 6,8 90,4 

5 1 ,5 ,5 90,9 

6 1 ,5 ,5 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Skulle ta del av högskolestudier på FB 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 31 14,2 14,2 14,2 

2 24 11,0 11,0 25,1 

3 43 19,6 19,6 44,7 

4 39 17,8 17,8 62,6 

5 36 16,4 16,4 79,0 

6 28 12,8 12,8 91,8 

999 18 8,2 8,2 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Ökat intr. pga. vän i skola/program på FB 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 43 19,6 19,6 19,6 

2 45 20,5 20,5 40,2 

3 47 21,5 21,5 61,6 

4 37 16,9 16,9 78,5 

5 22 10,0 10,0 88,6 

6 7 3,2 3,2 91,8 

999 18 8,2 8,2 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Högskolans hemsida 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 11 5,0 5,0 5,0 

2 16 7,3 7,3 12,3 

3 41 18,7 18,7 31,1 

4 29 13,2 13,2 44,3 

5 51 23,3 23,3 67,6 

6 50 22,8 22,8 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Tryckt material 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 3,7 3,7 3,7 

2 32 14,6 14,6 18,3 

3 58 26,5 26,5 44,7 

4 44 20,1 20,1 64,8 

5 39 17,8 17,8 82,6 

6 17 7,8 7,8 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Högskoledagar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12 5,5 5,5 5,5 

2 40 18,3 18,3 23,7 

3 46 21,0 21,0 44,7 

4 40 18,3 18,3 63,0 

5 40 18,3 18,3 81,3 

6 20 9,1 9,1 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Studievägledare/syokonsulent 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 14 6,4 6,4 6,4 

2 22 10,0 10,0 16,4 

3 59 26,9 26,9 43,4 

4 49 22,4 22,4 65,8 

5 37 16,9 16,9 82,6 

6 15 6,8 6,8 89,5 

999 23 10,5 10,5 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Kompisar/familj 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 2,7 2,7 2,7 

2 17 7,8 7,8 10,5 

3 50 22,8 22,8 33,3 

4 52 23,7 23,7 57,1 

5 48 21,9 21,9 79,0 

6 25 11,4 11,4 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Sociala medier 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 12,8 12,8 12,8 

2 47 21,5 21,5 34,2 

3 40 18,3 18,3 52,5 

4 41 18,7 18,7 71,2 

5 21 9,6 9,6 80,8 

6 17 7,8 7,8 88,6 

999 25 11,4 11,4 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Annat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 22 10,0 10,0 10,0 

2 3 1,4 1,4 11,4 

3 18 8,2 8,2 19,6 

4 4 1,8 1,8 21,5 

5 2 ,9 ,9 22,4 

6 4 1,8 1,8 24,2 

999 166 75,8 75,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Föräldrar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 12,8 12,8 12,8 

2 30 13,7 13,7 26,5 

3 58 26,5 26,5 53,0 

4 47 21,5 21,5 74,4 

5 20 9,1 9,1 83,6 

6 15 6,8 6,8 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Syskon 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 76 34,7 34,7 34,7 

2 47 21,5 21,5 56,2 

3 38 17,4 17,4 73,5 

4 21 9,6 9,6 83,1 

5 15 6,8 6,8 90,0 

6 3 1,4 1,4 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Kompisar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 35 16,0 16,0 16,0 

2 29 13,2 13,2 29,2 

3 55 25,1 25,1 54,3 

4 57 26,0 26,0 80,4 

5 21 9,6 9,6 90,0 

6 3 1,4 1,4 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Lärare 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 56 25,6 25,6 25,6 

2 41 18,7 18,7 44,3 

3 51 23,3 23,3 67,6 

4 41 18,7 18,7 86,3 

5 8 3,7 3,7 90,0 

6 2 ,9 ,9 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Studievägledare 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 49 22,4 22,4 22,4 

2 36 16,4 16,4 38,8 

3 59 26,9 26,9 65,8 

4 37 16,9 16,9 82,6 

5 15 6,8 6,8 89,5 

6 3 1,4 1,4 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Partner 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 26 11,9 11,9 11,9 

2 20 9,1 9,1 21,0 

3 20 9,1 9,1 30,1 

4 20 9,1 9,1 39,3 

5 7 3,2 3,2 42,5 

6 10 4,6 4,6 47,0 

999 116 53,0 53,0 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Närhet hem 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 65 29,7 29,7 29,7 

2 34 15,5 15,5 45,2 

3 39 17,8 17,8 63,0 

4 34 15,5 15,5 78,5 

5 21 9,6 9,6 88,1 

6 7 3,2 3,2 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Högskolans anseende 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 14 6,4 6,4 6,4 

2 30 13,7 13,7 20,1 

3 41 18,7 18,7 38,8 

4 48 21,9 21,9 60,7 

5 52 23,7 23,7 84,5 

6 14 6,4 6,4 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Högskolans ranking 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 19 8,7 8,7 8,7 

2 27 12,3 12,3 21,0 

3 53 24,2 24,2 45,2 

4 54 24,7 24,7 69,9 

5 34 15,5 15,5 85,4 

6 11 5,0 5,0 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Programmets inriktning 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 2,3 2,3 2,3 

2 5 2,3 2,3 4,6 

3 20 9,1 9,1 13,7 

4 31 14,2 14,2 27,9 

5 47 21,5 21,5 49,3 

6 91 41,6 41,6 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Studentliv 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 17 7,8 7,8 7,8 

2 19 8,7 8,7 16,4 

3 40 18,3 18,3 34,7 

4 55 25,1 25,1 59,8 

5 43 19,6 19,6 79,5 

6 26 11,9 11,9 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Bostad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 23 10,5 10,5 10,5 

2 13 5,9 5,9 16,4 

3 29 13,2 13,2 29,7 

4 48 21,9 21,9 51,6 

5 50 22,8 22,8 74,4 

6 35 16,0 16,0 90,4 

999 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Jobb efter utb. 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 3,7 3,7 3,7 

2 9 4,1 4,1 7,8 

3 20 9,1 9,1 16,9 

4 28 12,8 12,8 29,7 

5 58 26,5 26,5 56,2 

6 76 34,7 34,7 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Skolans lokaler 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 14 6,4 6,4 6,4 

2 14 6,4 6,4 12,8 

3 41 18,7 18,7 31,5 

4 68 31,1 31,1 62,6 

5 43 19,6 19,6 82,2 

6 20 9,1 9,1 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Geografiskt läge 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 19 8,7 8,7 8,7 

2 17 7,8 7,8 16,4 

3 48 21,9 21,9 38,4 

4 53 24,2 24,2 62,6 

5 43 19,6 19,6 82,2 

6 20 9,1 9,1 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Campusatmosfär 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 30 13,7 13,7 13,7 

2 26 11,9 11,9 25,6 

3 51 23,3 23,3 48,9 

4 50 22,8 22,8 71,7 

5 32 14,6 14,6 86,3 

6 8 3,7 3,7 90,0 

999 22 10,0 10,0 100,0 
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Familjens acceptans 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 49 22,4 22,4 22,4 

2 41 18,7 18,7 41,1 

3 49 22,4 22,4 63,5 

4 37 16,9 16,9 80,4 

5 8 3,7 3,7 84,0 

6 16 7,3 7,3 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Vänners val 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 59 26,9 26,9 26,9 

2 37 16,9 16,9 43,8 

3 48 21,9 21,9 65,8 

4 35 16,0 16,0 81,7 

5 17 7,8 7,8 89,5 

6 4 1,8 1,8 91,3 

999 19 8,7 8,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

God kvalité i utlärningsprocess 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 10 4,6 4,6 4,6 

2 5 2,3 2,3 6,8 

3 23 10,5 10,5 17,4 

4 39 17,8 17,8 35,2 

5 63 28,8 28,8 63,9 

6 59 26,9 26,9 90,9 

999 20 9,1 9,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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KORRELATION OCH TABULERING 
Korrelation F17 

   

Högsko-

lans hem-

sida 

Tryckt 

material 

Högskole-

dagar 

Studieväg-

leda-

re/syokons

ulent 

Kompi-

sar/familj 

Sociala 

medier Annat 

Spearman's 

rho 

Högskolans hem-

sida 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,656

**
 ,512

**
 ,433

**
 ,437

**
 ,400

**
 ,405

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Tryckt material Correlation 

Coefficient 
,656

**
 1,000 ,512

**
 ,415

**
 ,457

**
 ,363

**
 ,329

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Högskoledagar Correlation 

Coefficient 
,512

**
 ,512

**
 1,000 ,621

**
 ,425

**
 ,463

**
 ,256

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Studievägleda-

re/syokonsulent 

Correlation 

Coefficient 
,433

**
 ,415

**
 ,621

**
 1,000 ,450

**
 ,458

**
 ,241

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Kompisar/familj Correlation 

Coefficient 
,437

**
 ,457

**
 ,425

**
 ,450

**
 1,000 ,539

**
 ,319

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Sociala medier Correlation 

Coefficient 
,400

**
 ,363

**
 ,463

**
 ,458

**
 ,539

**
 1,000 ,248

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Annat Correlation 

Coefficient 
,405

**
 ,329

**
 ,256

**
 ,241

**
 ,319

**
 ,248

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 219 219 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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Korrelation F18 

   

Föräldrar Syskon Kompisar Lärare 

Studievägle-

dare Partner Andra 

Spearman's 

rho 

Föräldrar Correlation Coeffi-

cient 
1,000 ,542

**
 ,477

**
 ,482

**
 ,398

**
 ,282

**
 ,187

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 

N 219 219 219 219 219 219 217 

Syskon Correlation Coeffi-

cient 
,542

**
 1,000 ,548

**
 ,564

**
 ,522

**
 ,212

**
 ,028 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,002 ,682 

N 219 219 219 219 219 219 217 

Kompisar Correlation Coeffi-

cient 
,477

**
 ,548

**
 1,000 ,664

**
 ,587

**
 ,334

**
 ,220

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 

N 219 219 219 219 219 219 217 

Lärare Correlation Coeffi-

cient 
,482

**
 ,564

**
 ,664

**
 1,000 ,723

**
 ,308

**
 ,141

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,038 

N 219 219 219 219 219 219 217 

Studievägleda-

re 

Correlation Coeffi-

cient 
,398

**
 ,522

**
 ,587

**
 ,723

**
 1,000 ,306

**
 ,130 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,055 

N 219 219 219 219 219 219 217 

Partner Correlation Coeffi-

cient 
,282

**
 ,212

**
 ,334

**
 ,308

**
 ,306

**
 1,000 ,393

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 

Andra Correlation Coeffi-

cient 
,187

**
 ,028 ,220

**
 ,141

*
 ,130 ,393

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,006 ,682 ,001 ,038 ,055 ,000 . 

N 217 217 217 217 217 217 217 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Korrelation F19 

   

Närhet 

hem 

Högsko-

lans anse-

ende 

Högsko-

lans ran-

king 

Program-

mets in-

riktning 

Stu-

dentliv Bostad 

Jobb efter 

utb. 

Skolans 

lokaler 

Geogra-

fiskt läge 

Campus-

atmosfär 

Familjens 

acceptans 

Vänners 

val 

God kvali-

té i utlär-

ningspro-

cess 

Spearman's 

rho 

Närhet hem Correlation 

Coefficient 
1,000 ,353

**
 ,348

**
 ,217

**
 ,237

**
 ,247

**
 ,358

**
 ,339

**
 ,422

**
 ,342

**
 ,493

**
 ,434

**
 ,194

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskolans an-

seende 

Correlation 

Coefficient 
,353

**
 1,000 ,725

**
 ,522

**
 ,450

**
 ,510

**
 ,478

**
 ,502

**
 ,481

**
 ,414

**
 ,341

**
 ,317

**
 ,567

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskolans ran-

king 

Correlation 

Coefficient 
,348

**
 ,725

**
 1,000 ,375

**
 ,533

**
 ,486

**
 ,471

**
 ,536

**
 ,449

**
 ,493

**
 ,410

**
 ,420

**
 ,525

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Programmets 

inriktning 

Correlation 

Coefficient 
,217

**
 ,522

**
 ,375

**
 1,000 ,485

**
 ,409

**
 ,531

**
 ,363

**
 ,462

**
 ,344

**
 ,172

*
 ,193

**
 ,574

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,004 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Studentliv Correlation 

Coefficient 
,237

**
 ,450

**
 ,533

**
 ,485

**
 1,000 ,607

**
 ,587

**
 ,509

**
 ,500

**
 ,581

**
 ,395

**
 ,395

**
 ,518

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
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Bostad Correlation 

Coefficient 
,247

**
 ,510

**
 ,486

**
 ,409

**
 ,607

**
 1,000 ,568

**
 ,522

**
 ,432

**
 ,458

**
 ,382

**
 ,362

**
 ,502

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Jobb efter utb. Correlation 

Coefficient 
,358

**
 ,478

**
 ,471

**
 ,531

**
 ,587

**
 ,568

**
 1,000 ,491

**
 ,439

**
 ,393

**
 ,372

**
 ,285

**
 ,593

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Skolans lokaler Correlation 

Coefficient 
,339

**
 ,502

**
 ,536

**
 ,363

**
 ,509

**
 ,522

**
 ,491

**
 1,000 ,549

**
 ,551

**
 ,451

**
 ,458

**
 ,529

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Geografiskt läge Correlation 

Coefficient 
,422

**
 ,481

**
 ,449

**
 ,462

**
 ,500

**
 ,432

**
 ,439

**
 ,549

**
 1,000 ,511

**
 ,534

**
 ,411

**
 ,480

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Campusatmosfär Correlation 

Coefficient 
,342

**
 ,414

**
 ,493

**
 ,344

**
 ,581

**
 ,458

**
 ,393

**
 ,551

**
 ,511

**
 1,000 ,527

**
 ,575

**
 ,409

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Familjens accep-

tans 

Correlation 

Coefficient 
,493

**
 ,341

**
 ,410

**
 ,172

*
 ,395

**
 ,382

**
 ,372

**
 ,451

**
 ,534

**
 ,527

**
 1,000 ,623

**
 ,356

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
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Vänners val Correlation 

Coefficient 
,434

**
 ,317

**
 ,420

**
 ,193

**
 ,395

**
 ,362

**
 ,285

**
 ,458

**
 ,411

**
 ,575

**
 ,623

**
 1,000 ,294

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

God kvalité i ut-

lärningsprocess 

Correlation 

Coefficient 
,194

**
 ,567

**
 ,525

**
 ,574

**
 ,518

**
 ,502

**
 ,593

**
 ,529

**
 ,480

**
 ,409

**
 ,356

**
 ,294

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

             

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Korrelation F17a, F17b, F17c,17d, 17e, F17f, 18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c, 19j, 19k, 19l 

   

Högskolans 

hemsida 

Tryckt mate-

rial 

Högskole-

dagar 

Studieväg-

leda-

re/syokonsul

ent 

Kompi-

sar/familj 

Sociala 

medier Föräldrar Syskon Kompisar 

Studieväg-

ledare 

Närhet 

hem 

Högskolans 

anseende 

Högskolans 

ranking 

Campusat-

mosfär 

Familjens 

acceptans 

Vänners 

val 

Spearman's 

rho 

Högskolans hemsida Correlation Coeffi-

cient 
1,000 ,656

**
 ,512

**
 ,433

**
 ,437

**
 ,400

**
 ,293

**
 ,300

**
 ,376

**
 ,283

**
 ,193

**
 ,431

**
 ,310

**
 ,321

**
 ,111 ,133

*
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,103 ,049 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Tryckt material Correlation Coeffi-

cient 
,656

**
 1,000 ,512

**
 ,415

**
 ,457

**
 ,363

**
 ,243

**
 ,240

**
 ,316

**
 ,221

**
 ,143

*
 ,309

**
 ,262

**
 ,281

**
 ,148

*
 ,144

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,034 ,000 ,000 ,000 ,028 ,033 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskoledagar Correlation Coeffi-

cient 
,512

**
 ,512

**
 1,000 ,621

**
 ,425

**
 ,463

**
 ,284

**
 ,320

**
 ,293

**
 ,318

**
 ,281

**
 ,349

**
 ,358

**
 ,307

**
 ,250

**
 ,168

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Studievägleda-

re/syokonsulent 

Correlation Coeffi-

cient 
,433

**
 ,415

**
 ,621

**
 1,000 ,450

**
 ,458

**
 ,300

**
 ,290

**
 ,286

**
 ,489

**
 ,291

**
 ,283

**
 ,341

**
 ,331

**
 ,293

**
 ,220

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Kompisar/familj Correlation Coeffi-

cient 
,437

**
 ,457

**
 ,425

**
 ,450

**
 1,000 ,539

**
 ,338

**
 ,386

**
 ,399

**
 ,388

**
 ,307

**
 ,262

**
 ,314

**
 ,332

**
 ,362

**
 ,329

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Sociala medier Correlation Coeffi-

cient 
,400

**
 ,363

**
 ,463

**
 ,458

**
 ,539

**
 1,000 ,325

**
 ,364

**
 ,337

**
 ,380

**
 ,319

**
 ,263

**
 ,291

**
 ,460

**
 ,355

**
 ,427

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Föräldrar Correlation Coeffi-

cient 
,293

**
 ,243

**
 ,284

**
 ,300

**
 ,338

**
 ,325

**
 1,000 ,542

**
 ,477

**
 ,398

**
 ,416

**
 ,338

**
 ,337

**
 ,329

**
 ,476

**
 ,354

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Syskon Correlation Coeffi-

cient 
,300

**
 ,240

**
 ,320

**
 ,290

**
 ,386

**
 ,364

**
 ,542

**
 1,000 ,548

**
 ,522

**
 ,298

**
 ,320

**
 ,355

**
 ,431

**
 ,468

**
 ,459

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
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Kompisar Correlation Coeffi-

cient 
,376

**
 ,316

**
 ,293

**
 ,286

**
 ,399

**
 ,337

**
 ,477

**
 ,548

**
 1,000 ,587

**
 ,390

**
 ,305

**
 ,336

**
 ,395

**
 ,339

**
 ,573

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Studievägledare Correlation Coeffi-

cient 
,283

**
 ,221

**
 ,318

**
 ,489

**
 ,388

**
 ,380

**
 ,398

**
 ,522

**
 ,587

**
 1,000 ,334

**
 ,308

**
 ,350

**
 ,439

**
 ,379

**
 ,431

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Närhet hem Correlation Coeffi-

cient 
,193

**
 ,143

*
 ,281

**
 ,291

**
 ,307

**
 ,319

**
 ,416

**
 ,298

**
 ,390

**
 ,334

**
 1,000 ,353

**
 ,348

**
 ,342

**
 ,493

**
 ,434

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,034 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskolans anseen-

de 

Correlation Coeffi-

cient 
,431

**
 ,309

**
 ,349

**
 ,283

**
 ,262

**
 ,263

**
 ,338

**
 ,320

**
 ,305

**
 ,308

**
 ,353

**
 1,000 ,725

**
 ,414

**
 ,341

**
 ,317

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskolans ranking Correlation Coeffi-

cient 
,310

**
 ,262

**
 ,358

**
 ,341

**
 ,314

**
 ,291

**
 ,337

**
 ,355

**
 ,336

**
 ,350

**
 ,348

**
 ,725

**
 1,000 ,493

**
 ,410

**
 ,420

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Campusatmosfär Correlation Coeffi-

cient 
,321

**
 ,281

**
 ,307

**
 ,331

**
 ,332

**
 ,460

**
 ,329

**
 ,431

**
 ,395

**
 ,439

**
 ,342

**
 ,414

**
 ,493

**
 1,000 ,527

**
 ,575

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Familjens acceptans Correlation Coeffi-

cient 
,111 ,148

*
 ,250

**
 ,293

**
 ,362

**
 ,355

**
 ,476

**
 ,468

**
 ,339

**
 ,379

**
 ,493

**
 ,341

**
 ,410

**
 ,527

**
 1,000 ,623

**
 

Sig. (2-tailed) ,103 ,028 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Vänners val Correlation Coeffi-

cient 
,133

*
 ,144

*
 ,168

*
 ,220

**
 ,329

**
 ,427

**
 ,354

**
 ,459

**
 ,573

**
 ,431

**
 ,434

**
 ,317

**
 ,420

**
 ,575

**
 ,623

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,049 ,033 ,013 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                 



 56: 

 

Korrelation F12, F13, F14, F15, F16, F17a, F17e, F17f 

   

Inloggningar/V 

Ökat intr. pga. vän i 

FB-grupp Följer gruppaktivitet 

Skulle ta del av 

högskolestudier på 

FB 

Ökat intr. pga. vän i 

skola/program på 

FB 

Högskolans hemsi-

da Kompisar/familj Sociala medier 

Spearman's rho Inloggningar/V Correlation Coefficient 1,000 ,345
**
 ,351

**
 ,279

**
 ,298

**
 ,210

**
 ,253

**
 ,274

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Ökat intr. pga. vän i FB-grupp Correlation Coefficient ,345
**
 1,000 ,473

**
 ,520

**
 ,615

**
 ,400

**
 ,362

**
 ,489

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Följer gruppaktivitet Correlation Coefficient ,351
**
 ,473

**
 1,000 ,472

**
 ,534

**
 ,274

**
 ,391

**
 ,427

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Skulle ta del av högskolestudier på 

FB 

Correlation Coefficient ,279
**
 ,520

**
 ,472

**
 1,000 ,618

**
 ,517

**
 ,380

**
 ,546

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Ökat intr. pga. vän i skola/program 

på FB 

Correlation Coefficient ,298
**
 ,615

**
 ,534

**
 ,618

**
 1,000 ,328

**
 ,399

**
 ,543

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskolans hemsida Correlation Coefficient ,210
**
 ,400

**
 ,274

**
 ,517

**
 ,328

**
 1,000 ,437

**
 ,400

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Kompisar/familj Correlation Coefficient ,253
**
 ,362

**
 ,391

**
 ,380

**
 ,399

**
 ,437

**
 1,000 ,539

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

Sociala medier Correlation Coefficient ,274
**
 ,489

**
 ,427

**
 ,546

**
 ,543

**
 ,400

**
 ,539

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 219 219 219 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
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Korstabulering F2*F12, F13, F14, F15, F16, 
F17f 

Kön * Inloggningar/V Korstabulering 

   Inloggningar/V 

   1 2 3 4 5 999 Total 

Kön 1 Count 7 8 6 4 49 2 76 

% within Kön 9,2% 10,5% 7,9% 5,3% 64,5% 2,6% 100,0% 

2 Count 24 8 21 22 51 17 143 

% within Kön 16,8% 5,6% 14,7% 15,4% 35,7% 11,9% 100,0% 

Total Count 31 16 27 26 100 19 219 

% within Kön 14,2% 7,3% 12,3% 11,9% 45,7% 8,7% 100,0% 

 

 

Kön * Ökat intr. pga. vän i FB-grupp Korstabulering 

   Ökat intr. pga. vän i FB-grupp 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Kön 1 Count 10 5 17 26 10 6 2 76 

% within Kön 13,2% 6,6% 22,4% 34,2% 13,2% 7,9% 2,6% 100,0% 

2 Count 20 18 36 29 13 11 16 143 

% within Kön 14,0% 12,6% 25,2% 20,3% 9,1% 7,7% 11,2% 100,0% 

Total Count 30 23 53 55 23 17 18 219 

% within Kön 13,7% 10,5% 24,2% 25,1% 10,5% 7,8% 8,2% 100,0% 

 

 

Kön * Följer gruppaktivitet Korstabulering 

   Följer gruppaktivitet 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Kön 1 Count 34 27 11 2 0 0 2 76 

% within Kön 44,7% 35,5% 14,5% 2,6% ,0% ,0% 2,6% 100,0% 

2 Count 56 33 22 13 1 1 17 143 

% within Kön 39,2% 23,1% 15,4% 9,1% ,7% ,7% 11,9% 100,0% 

Total Count 90 60 33 15 1 1 19 219 

% within Kön 41,1% 27,4% 15,1% 6,8% ,5% ,5% 8,7% 100,0% 
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Kön * Skulle ta del av högskolestudier på FB Korstabulering 

   Skulle ta del av högskolestudier på FB 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Kön 1 Count 8 11 13 16 12 14 2 76 

% within Kön 10,5% 14,5% 17,1% 21,1% 15,8% 18,4% 2,6% 100,0% 

2 Count 23 13 30 23 24 14 16 143 

% within Kön 16,1% 9,1% 21,0% 16,1% 16,8% 9,8% 11,2% 100,0% 

Total Count 31 24 43 39 36 28 18 219 

% within Kön 14,2% 11,0% 19,6% 17,8% 16,4% 12,8% 8,2% 100,0% 

 

Kön * Ökat intr. pga. vän i skola/program på FB Korstabulering 

   Ökat intr. pga. vän i skola/program på FB 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Kön 1 Count 16 19 16 16 5 2 2 76 

% within Kön 21,1% 25,0% 21,1% 21,1% 6,6% 2,6% 2,6% 100,0% 

2 Count 27 26 31 21 17 5 16 143 

% within Kön 18,9% 18,2% 21,7% 14,7% 11,9% 3,5% 11,2% 100,0% 

Total Count 43 45 47 37 22 7 18 219 

% within Kön 19,6% 20,5% 21,5% 16,9% 10,0% 3,2% 8,2% 100,0% 

 

Kön * Sociala medier Korstabulering 

   Sociala medier 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Kön 1 Count 9 17 13 18 9 6 4 76 

% within Kön 11,8% 22,4% 17,1% 23,7% 11,8% 7,9% 5,3% 100,0% 

2 Count 19 30 27 23 12 11 21 143 

% within Kön 13,3% 21,0% 18,9% 16,1% 8,4% 7,7% 14,7% 100,0% 

Total Count 28 47 40 41 21 17 25 219 

% within Kön 12,8% 21,5% 18,3% 18,7% 9,6% 7,8% 11,4% 100,0% 
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Korrelation F10, F11, F14, F15, F17f 

   

Facebooksi-

da 

Medlem i 

FB-grupp 

Följer 

gruppaktivi-

tet 

Sociala 

medier 

Skulle ta del 

av högsko-

lestudier på 

FB 

Spearman's 

rho 

Facebooksida Correlation Coeffi-

cient 
1,000 ,677

**
 ,435

**
 ,391

**
 ,370

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 

Medlem i FB-grupp Correlation Coeffi-

cient 
,677

**
 1,000 ,317

**
 ,289

**
 ,312

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 

Följer gruppaktivitet Correlation Coeffi-

cient 
,435

**
 ,317

**
 1,000 ,427

**
 ,472

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 

Sociala medier Correlation Coeffi-

cient 
,391

**
 ,289

**
 ,427

**
 1,000 ,546

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 

Skulle ta del av hög-

skolestudier på FB 

Correlation Coeffi-

cient 
,370

**
 ,312

**
 ,472

**
 ,546

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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Korstabulering F6*F17f 
Intr. av att plugga vidare * Sociala medier Korstabulering 

   Sociala medier 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Intr. av att plugga 

vidare 

1 Count 21 33 29 35 15 15 18 166 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
12,7% 19,9% 17,5% 21,1% 9,0% 9,0% 10,8% 100,0% 

2 Count 7 13 10 5 5 1 3 44 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
15,9% 29,5% 22,7% 11,4% 11,4% 2,3% 6,8% 100,0% 

999 Count 0 1 1 1 1 1 4 9 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 44,4% 100,0% 

Total Count 28 47 40 41 21 17 25 219 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
12,8% 21,5% 18,3% 18,7% 9,6% 7,8% 11,4% 100,0% 

 
Korstabulering F6* F15 

Intr. av att plugga vidare * Skulle ta del av högskolestudier på FB Korstabulering 

   Skulle ta del av högskolestudier på FB 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Intr. av att plugga 

vidare 

1 Count 18 14 38 30 27 26 13 166 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
10,8% 8,4% 22,9% 18,1% 16,3% 15,7% 7,8% 100,0% 

2 Count 12 8 5 7 7 2 3 44 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
27,3% 18,2% 11,4% 15,9% 15,9% 4,5% 6,8% 100,0% 

999 Count 1 2 0 2 2 0 2 9 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
11,1% 22,2% ,0% 22,2% 22,2% ,0% 22,2% 100,0% 

Total Count 31 24 43 39 36 28 18 219 

% within Intr. av att 

plugga vidare 
14,2% 11,0% 19,6% 17,8% 16,4% 12,8% 8,2% 100,0% 
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Korstabulering F10*F17f 
Facebooksida * Sociala medier Korstabulering 

   Sociala medier 

   1 2 3 4 5 6 999 Total 

Facebooksida 1 Count 27 46 39 40 21 17 7 197 

% within Facebook-

sida 
13,7% 23,4% 19,8% 20,3% 10,7% 8,6% 3,6% 100,0% 

2 Count 1 1 1 0 0 0 15 18 

% within Facebook-

sida 
5,6% 5,6% 5,6% ,0% ,0% ,0% 83,3% 100,0% 

999 Count 0 0 0 1 0 0 3 4 

% within Facebook-

sida 
,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 75,0% 100,0% 

Total Count 28 47 40 41 21 17 25 219 

% within Facebook-

sida 
12,8% 21,5% 18,3% 18,7% 9,6% 7,8% 11,4% 100,0% 
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Korrelation F18a-g, F19a-m 

   

Föräldrar Syskon Kompisar Lärare 

Studievägle-

dare Partner Andra Närhet hem 

Högskolans 

anseende 

Högskolans 

ranking 

Programmets 

inriktning Studentliv Bostad 

Jobb efter 

utb. 

Skolans 

lokaler 

Geografiskt 

läge 

Campusat-

mosfär 

Familjens 

acceptans 

Vänners 

val 

God kvalité i 

utlärnings-

process 

Spearman's rho Föräldrar Correlation Coeffi-

cient 
1,000 ,542

**
 ,477

**
 ,482

**
 ,398

**
 ,282

**
 ,187

**
 ,416

**
 ,338

**
 ,337

**
 ,181

**
 ,211

**
 ,313

**
 ,309

**
 ,325

**
 ,276

**
 ,329

**
 ,476

**
 ,354

**
 ,276

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,007 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Syskon Correlation Coeffi-

cient 
,542

**
 1,000 ,548

**
 ,564

**
 ,522

**
 ,212

**
 ,028 ,298

**
 ,320

**
 ,355

**
 ,245

**
 ,319

**
 ,376

**
 ,304

**
 ,355

**
 ,336

**
 ,431

**
 ,468

**
 ,459

**
 ,305

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,002 ,682 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Kompisar Correlation Coeffi-

cient 
,477

**
 ,548

**
 1,000 ,664

**
 ,587

**
 ,334

**
 ,220

**
 ,390

**
 ,305

**
 ,336

**
 ,302

**
 ,303

**
 ,266

**
 ,268

**
 ,299

**
 ,436

**
 ,395

**
 ,339

**
 ,573

**
 ,232

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Lärare Correlation Coeffi-

cient 
,482

**
 ,564

**
 ,664

**
 1,000 ,723

**
 ,308

**
 ,141

*
 ,365

**
 ,267

**
 ,273

**
 ,229

**
 ,278

**
 ,261

**
 ,193

**
 ,235

**
 ,318

**
 ,353

**
 ,351

**
 ,407

**
 ,209

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,038 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Studievägledare Correlation Coeffi-

cient 
,398

**
 ,522

**
 ,587

**
 ,723

**
 1,000 ,306

**
 ,130 ,334

**
 ,308

**
 ,350

**
 ,261

**
 ,354

**
 ,339

**
 ,259

**
 ,219

**
 ,330

**
 ,439

**
 ,379

**
 ,431

**
 ,262

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Partner Correlation Coeffi-

cient 
,282

**
 ,212

**
 ,334

**
 ,308

**
 ,306

**
 1,000 ,393

**
 ,175

**
 ,248

**
 ,175

**
 ,261

**
 ,201

**
 ,112 ,194

**
 ,195

**
 ,144

*
 ,235

**
 ,251

**
 ,231

**
 ,128 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,010 ,000 ,009 ,000 ,003 ,098 ,004 ,004 ,033 ,000 ,000 ,001 ,058 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Andra Correlation Coeffi-

cient 
,187

**
 ,028 ,220

**
 ,141

*
 ,130 ,393

**
 1,000 ,082 ,200

**
 ,093 ,322

**
 ,121 ,091 ,183

**
 ,098 ,153

*
 ,104 -,044 ,001 ,144

*
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,682 ,001 ,038 ,055 ,000 . ,231 ,003 ,171 ,000 ,075 ,180 ,007 ,150 ,024 ,127 ,524 ,991 ,034 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Närhet hem Correlation Coeffi-

cient 
,416

**
 ,298

**
 ,390

**
 ,365

**
 ,334

**
 ,175

**
 ,082 1,000 ,353

**
 ,348

**
 ,217

**
 ,237

**
 ,247

**
 ,358

**
 ,339

**
 ,422

**
 ,342

**
 ,493

**
 ,434

**
 ,194

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,231 . ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
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Högskolans anseende Correlation Coeffi-

cient 
,338

**
 ,320

**
 ,305

**
 ,267

**
 ,308

**
 ,248

**
 ,200

**
 ,353

**
 1,000 ,725

**
 ,522

**
 ,450

**
 ,510

**
 ,478

**
 ,502

**
 ,481

**
 ,414

**
 ,341

**
 ,317

**
 ,567

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Högskolans ranking Correlation Coeffi-

cient 
,337

**
 ,355

**
 ,336

**
 ,273

**
 ,350

**
 ,175

**
 ,093 ,348

**
 ,725

**
 1,000 ,375

**
 ,533

**
 ,486

**
 ,471

**
 ,536

**
 ,449

**
 ,493

**
 ,410

**
 ,420

**
 ,525

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,171 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Programmets inrikt-

ning 

Correlation Coeffi-

cient 
,181

**
 ,245

**
 ,302

**
 ,229

**
 ,261

**
 ,261

**
 ,322

**
 ,217

**
 ,522

**
 ,375

**
 1,000 ,485

**
 ,409

**
 ,531

**
 ,363

**
 ,462

**
 ,344

**
 ,172

*
 ,193

**
 ,574

**
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,004 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Studentliv Correlation Coeffi-

cient 
,211

**
 ,319

**
 ,303

**
 ,278

**
 ,354

**
 ,201

**
 ,121 ,237

**
 ,450

**
 ,533

**
 ,485

**
 1,000 ,607

**
 ,587

**
 ,509

**
 ,500

**
 ,581

**
 ,395

**
 ,395

**
 ,518

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,075 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Bostad Correlation Coeffi-

cient 
,313

**
 ,376

**
 ,266

**
 ,261

**
 ,339

**
 ,112 ,091 ,247

**
 ,510

**
 ,486

**
 ,409

**
 ,607

**
 1,000 ,568

**
 ,522

**
 ,432

**
 ,458

**
 ,382

**
 ,362

**
 ,502

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,098 ,180 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Jobb efter utb. Correlation Coeffi-

cient 
,309

**
 ,304

**
 ,268

**
 ,193

**
 ,259

**
 ,194

**
 ,183

**
 ,358

**
 ,478

**
 ,471

**
 ,531

**
 ,587

**
 ,568

**
 1,000 ,491

**
 ,439

**
 ,393

**
 ,372

**
 ,285

**
 ,593

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,004 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Skolans lokaler Correlation Coeffi-

cient 
,325

**
 ,355

**
 ,299

**
 ,235

**
 ,219

**
 ,195

**
 ,098 ,339

**
 ,502

**
 ,536

**
 ,363

**
 ,509

**
 ,522

**
 ,491

**
 1,000 ,549

**
 ,551

**
 ,451

**
 ,458

**
 ,529

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Geografiskt läge Correlation Coeffi-

cient 
,276

**
 ,336

**
 ,436

**
 ,318

**
 ,330

**
 ,144

*
 ,153

*
 ,422

**
 ,481

**
 ,449

**
 ,462

**
 ,500

**
 ,432

**
 ,439

**
 ,549

**
 1,000 ,511

**
 ,534

**
 ,411

**
 ,480

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,033 ,024 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Campusatmosfär Correlation Coeffi-

cient 
,329

**
 ,431

**
 ,395

**
 ,353

**
 ,439

**
 ,235

**
 ,104 ,342

**
 ,414

**
 ,493

**
 ,344

**
 ,581

**
 ,458

**
 ,393

**
 ,551

**
 ,511

**
 1,000 ,527

**
 ,575

**
 ,409

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,127 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
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Familjens acceptans Correlation Coeffi-

cient 
,476

**
 ,468

**
 ,339

**
 ,351

**
 ,379

**
 ,251

**
 -,044 ,493

**
 ,341

**
 ,410

**
 ,172

*
 ,395

**
 ,382

**
 ,372

**
 ,451

**
 ,534

**
 ,527

**
 1,000 ,623

**
 ,356

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,524 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Vänners val Correlation Coeffi-

cient 
,354

**
 ,459

**
 ,573

**
 ,407

**
 ,431

**
 ,231

**
 ,001 ,434

**
 ,317

**
 ,420

**
 ,193

**
 ,395

**
 ,362

**
 ,285

**
 ,458

**
 ,411

**
 ,575

**
 ,623

**
 1,000 ,294

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,991 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

God kvalité i utlär-

ningsprocess 

Correlation Coeffi-

cient 
,276

**
 ,305

**
 ,232

**
 ,209

**
 ,262

**
 ,128 ,144

*
 ,194

**
 ,567

**
 ,525

**
 ,574

**
 ,518

**
 ,502

**
 ,593

**
 ,529

**
 ,480

**
 ,409

**
 ,356

**
 ,294

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,002 ,000 ,058 ,034 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 219 219 219 219 219 219 217 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    

 


